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“Quando nos dizem que é uma grande coisa termos a democracia, 

pois claro que é uma grande coisa, mas é o mínimo, porque é a 

partir daí que se começa a acrescentar o que verdadeiramente falta, 

que é a capacidade interventiva do cidadão em todas as 

circunstâncias da vida pública. Ou seja, fazer de cada cidadão um 

político. Por isso, a liberdade de imprensa, a liberdade de 

organização política é o mínimo que podemos ter, porque a partir 

daí começa a riqueza espiritual e cívica do cidadão autêntico” (José 

Saramago). 



 

RESUMO 

 

O trabalho passou por grandes transformações nos últimos quarenta anos, 

especialmente a partir do processo de reestruturação produtiva, que marcou a crise do 

taylorismo-fordismo e a disseminação do toyotismo, além de introduzir diversas mudanças 

na organização do trabalho. Esses acontecimentos atingiram intensamente os sindicatos, 

que vivenciaram uma crise com as mencionadas modificações que ocorriam no trabalho. 

Dentre os diversos desafios que se colocaram às entidades sindicais, mostrou-se relevante a 

necessidade de ampliação de suas bases de representação. Um dos possíveis caminhos 

apontados foi a organização dos trabalhadores informais. Nesse contexto, esta pesquisa 

examinou a atuação e a organização coletivas dos trabalhadores informais para – a partir 

do estudo da crise dos sindicatos e dos conceitos de trabalhador informal – analisar suas 

condições de viabilidade em face do ordenamento jurídico brasileiro. Considerando-se que 

as três principais formas para esse intento são os sindicatos, as cooperativas e as 

associações, foi realizado um exame das peculiaridades e das possibilidades jurídicas de 

cada uma dessas organizações associativas. Ainda, estudaram-se modos de interação 

dessas entidades, por meio da ação conjunta e da transversalidade. Por fim, tendo em vista 

os obstáculos criados pela legislação nacional para a organização coletiva dos 

trabalhadores informais e a complexidade para articular a atuação desses trabalhadores, 

conclui-se que o ordenamento jurídico brasileiro é inadequado e merece ser reformado para 

que seja um instrumento capaz de auxiliar e catalisar a ação coletiva dos trabalhadores 

informais. 

 

Palavras-chave: Direito do trabalho. Reestruturação produtiva. Crise do sindicalismo. 

Organizações associativas. Trabalho informal. 

 

 



 

PRÉCIS 

 

Le monde du travail a subi par des grandes transformations aux dernières quatre-

vingt ans, spécialement dès le procès de restructuration productive, qui a marqué la crise 

du taylorisme-fordisme et la dissémination du toyotisme, des évènements qui ont introduit 

des changements dans l’organisation du travail. Cettes nouvelles perspectives ont rattrapé 

intensément les syndicats, qui ont expérimenté une crise avec les modifications dans 

l’univers du travail. Parmi les divers défis des entités syndicales, la nécessité d’augmenter 

ses bases de représentation s’est montrée cruciale. Une des chemins indiqués a été 

l’organisation des travailleurs informels. Dans ce contexte, cette recherche a examiné 

l’actuation et l’organisation collective des travailleurs informels pour analyser sa viabilité 

en face de l’ordre juridique brésilienne, à partir de l’étude de la crise des syndicats et des 

concepts du travailleur informel. En considérant que les trois principales formes pour cet 

objectif sont les syndicats, les coopératives et les associations, il a été observé les 

particularités et possibilités juridiques de chacune des organisations associatives. 

Également, les modes d’interaction des entités ont été étudiés; l’action collective et la 

transversalité. En somme, en considérant les obstacles crées par la législation nationale 

pour l’organisation collective des travailleurs informels et la complexité pour articuler leur 

actuation, la conclusion du présent travail c’est que l’ordre juridique brésilienne est 

inadéquate et doit être réformé pour qu’elle soit une outil capable d’aider et catalyser 

l’action collectif des travailleurs informels.  

 

Mot-clés: Droit du travail. Reestructuration productive. Crise du syndicalisme. 

Organisations associatives. Travail informel. 
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INTRODUÇÃO 

 

1. Justificativa e relevância da matéria 

A organização e atuação coletivas dos trabalhadores, em especial os sindicatos, 

tiveram papel fundamental como fator de construção e afirmação do Direito do Trabalho, 

principalmente a partir da Revolução Industrial. Contudo, teve início no último quarto do 

século XX uma série de transformações nas relações de trabalho que alterou a conjuntura 

com a qual os sindicatos estavam habituados a lidar.  

Até o começo dos anos 1970, o modelo econômico keynesiano e de produção 

industrial taylorista/fordista deram a tônica do desenvolvimento econômico mundial. O seu 

auge ficou conhecido como os “trinta anos gloriosos”, entre 1945 a 1973. No entanto, a 

partir de meados da década de 1960, alguns acontecimentos passaram a demonstrar as 

limitações do referido modelo. 

Com o aprofundamento dessas restrições, o capitalismo entrou em uma crise 

estrutural, o que demandou esforços e medidas para superá-la. Diante do quadro descrito, 

foi implantada uma reestruturação produtiva, sem alterar os pressupostos do modo 

capitalista de produção. 

As ações realizadas no sentido de solucionar a crise se pautaram no avanço 

tecnológico, produção just in time, gestão organizacional da empresa e acumulação 

flexível. É neste cenário que desponta o toyotismo (também conhecido como modelo 

japonês ou ohnismo). O movimento de reestruturação produtiva se deu inicialmente nos 

países desenvolvidos, enquanto no Brasil, as referidas medidas passam a ser implantadas a 

partir da década de 1980 e foram intensificadas com a abertura comercial realizada pelo 

Governo Collor.  

Nesse sentido, desenha-se um quadro com as seguintes características: tenta-se 

mascarar e reduzir o elemento subordinação das relações de trabalho; busca-se intensificar 

o uso da mão de obra continuamente; minimiza-se a presença da representação dos 

trabalhadores em seus locais de trabalho; e exacerba-se o individual em detrimento do 

coletivo.  

A configuração dessa situação e as referidas transformações nas relações de 

trabalho afetaram os sindicatos. Essas entidades enfrentaram uma crise e se depararam com 
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novos desafios na busca da superação das dificuldades para organizar suas bases. 

Importante pontuar que é indicador da crise pela qual passa o sindicalismo a redução do 

poder coletivo dos trabalhadores (denominada de descoletivização), sendo que uma 

evidência disso é a redução da taxa de sindicalização, que ocorre em todo o mundo, 

incluindo o Brasil. 

Somado a esse processo de mudanças, o setor informal é identificado por Keith 

Hart e passa a ser objeto de estudo de acadêmicos e de organizações internacionais. Em 

que pese a variedade de posicionamentos a respeito da matéria, o que ocorre inclusive pelo 

fato do setor informal ser multifacetado, pode-se afirmar que seus integrantes não possuem 

proteção social, diversos direitos sociais não os abrangem e existem poucas medidas 

legislativas que tratam do tema. Ainda, esses trabalhadores compõem uma parcela 

expressiva do mercado de trabalho. No mundo, a Organização para Cooperação do 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) afirma que existem 1,8 bilhão de trabalhadores no 

setor informal. No Brasil, o IPEA aponta que os informais são 48,7% do total de ocupados. 

Os trabalhadores informais não estão organizados por sindicatos na maior parte do 

mundo e nunca foram o alvo principal para filiação dessas entidades. Tais fatos permitem 

inferirmos duas constatações: (i) a defesa e a promoção de direitos e interesses dos 

informais é precária; e, tendo em vista que se trata de um contingente expressivo de 

trabalhadores, (ii) a omissão do sindicalismo em face deles acentua a mencionada 

descoletivização. 

A complexidade e a multiplicidade de situações que os integrantes do setor 

informal vivenciam demonstram que outras formas de organização podem ser mais 

adequadas, conforme as necessidades e as demandas desses trabalhadores. Em face disso, é 

relevante considerar a maneira pela qual outras entidades, como as cooperativas e as 

associações, podem defender e promover direitos e interesses dos informais. 

É importante pontuar que o principal debate jurídico colocado neste estudo é a 

análise das possibilidades de organização e atuação coletivas dos informais e o papel que o 

ordenamento jurídico exerce na viabilização da constituição de entidades que promovam, 

coletivamente, os interesses desses trabalhadores. A relevância do estudo é reafirmada na 

medida em que os informais são um grupo numeroso no Brasil.  

No entanto, a restrição do presente estudo à perspectiva jurídica é insuficiente, dado 

que a análise estritamente legal, jurisprudencial e doutrinária do sindicato, da cooperativa e 
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da associação não possibilita a investigação tanto da adequação dessas entidades em 

relação às demandas dos informais, quanto da possibilidade desses trabalhadores 

preencherem as condições para criarem as mencionadas organizações associativas. Ainda, 

ressalta-se que o setor e a economia informal não são juridicamente conceituados.  

Portanto, a análise do mencionado problema jurídico em conjunto com elementos 

de sociologia do trabalho e de economia do trabalho é de grande valor. Mediante um 

estudo interdisciplinar, é possível: compreendermos o atual estágio da principal forma de 

organização de trabalhadores, que é o sindicato, para estabelecermos as relações existentes 

com os informais; e realizarmos a caracterização da economia informal e de seus 

integrantes.  

Dessa forma, ao inserirmos nas discussões jurídicas sobre o tema elementos de 

outras disciplinas, pretendemos contribuir para a construção de um debate com lastro na 

realidade, principalmente ao não nos limitarmos à mera reprodução de enunciados 

normativos e ao levarmos em consideração questões do cotidiano que são da maior 

importância para um contingente expressivo de trabalhadores. Também entendemos que 

contribuem nesse sentido as entrevistas, realizadas para ilustrar a organização dos 

trabalhadores informais, com um representante de cada uma das espécies associativas 

analisadas: os presidentes do Sindicato dos Trabalhadores na Economia Informal de São 

Paulo (SINTEIN), da Cooperativa dos Vendedores Ambulantes do Parque do Ibirapuera e 

outros Logradouros Públicos do Estado de São Paulo (COOPEVAPILPESP) e da 

Associação dos Ambulantes, Camelôs e Autônomos de São Paulo (ACESP). 

 

2. Delimitação do tema 

 A organização e atuação coletivas dos informais envolvem uma variedade de 

possibilidades, cuja análise individual pormenorizada de cada entidade demandaria um 

trabalho de maior extensão. Em face disso, optou-se por selecionar as três formas de 

organização que são mais comuns entre esses trabalhadores no Brasil e que possuem 

contornos jurídicos mais definidos: os sindicatos, as cooperativas e as associações. 

A presente pesquisa foi dividida em três capítulos: as transformações no trabalho e 

o sindicalismo; o conceito de trabalhador informal; e as possibilidades de organização e 

atuação coletivas dos trabalhadores informais. Ademais, inicia-se com essa introdução, 
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dividida em justificativa e relevância do tema, delimitação do tema e a metodologia e 

técnicas de pesquisa. E, por fim, são elaboradas conclusões a partir do estudo realizado. 

O primeiro capítulo apresenta a conjuntura das relações de trabalho na atualidade, 

partindo da caracterização do taylorismo-fordismo e de sua crise, a passagem para o 

toyotismo e as transformações realizadas pelo processo de reestruturação produtiva e a 

mudança de paradigma de modelo de produção, além dos efeitos que esse cenário 

ocasionou no Direito do Trabalho. 

Adiante, são analisadas as razões que levaram ao enfraquecimento das organizações 

coletivas de trabalhadores, em especial os sindicatos, e à descoletivização, como a 

globalização e os fatores socioeconômicos e político-institucionais. Coloca-se a forma pela 

qual os estudiosos compreenderam as dificuldades vivenciadas pelo sindicalismo, 

consubstanciadas em dois entendimentos: crise e declínio. Ainda, trata-se da crise dos 

sindicatos no Brasil. 

Por meio das análises feitas, pretende-se delinear o cenário atual existente a ser 

enfrentado para a organização dos trabalhadores informais, assim como as respostas que os 

sindicatos têm tentado oferecer, seja por meio do desenvolvimento da atuação na esfera 

internacional, seja pelo enfoque na ampliação da base de representação. 

O segundo capítulo tem por objetivo estabelecer o conceito de trabalhador informal 

adotado nesse trabalho. Para tanto, é elaborado um estudo sobre o setor informal ao se 

colocar a origem do termo e apresentar as diversas correntes que teorizaram sobre a 

matéria. Quando se trata da origem, são colocadas as formulações elaboradas por Keith 

Hart, que o utilizou pela primeira vez, em seu estudo sobre o mercado de trabalho em 

Gana, e pela OIT, organização que teve papel fundamental na disseminação e no estudo do 

termo, em sua análise sobre o mercado de trabalho no Quênia em 1972. 

A partir disso, traçam-se as principais linhas teóricas que analisaram a matéria e as 

contribuições por elas dadas. Utiliza-se como referencial a OIT, sendo que inicialmente são 

estudadas as correntes que partem do conceito oiteano, como a do PREALC e a abordagem 

subordinada. A análise apresentada do setor informal feita pelo PREALC tem como base 

um documento elaborado pelo programa e dois textos, um de Victor Tokman e outro desse 

autor em conjunto com Paulo Souza. O primeiro foi Diretor do PREALC, enquanto o 

segundo foi Assistente Técnico do Programa. As considerações feitas sobre a abordagem 

subordinada do setor informal partem das análises elaboradas pelos acadêmicos Caroline 
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Moser, Chris Gerry e Maria Cristina Cacciamali. Adiante, são objeto de investigação as 

linhas que não possuem a OIT como referência, que são a institucionalista, que possui 

como parâmetro os textos de Manuel Castells, Alejandro Portes e Lauren Benton, e a 

liberal, a partir da concepção de Hernando De Soto sobre a matéria. 

Para manter a apresentação das progressões do conceito, analisam-se as novas 

discussões que ocorrem na OIT, acerca do setor informal, com foco na 90ª Conferência 

Internacional do Trabalho (e a adoção do termo economia informal) e nas 15ª e 17ª 

Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho, e os estudos da OCDE sobre a 

matéria. Com o objetivo de delimitar adequadamente o conteúdo do conceito, o processo 

de informalidade é também é tratado. As formas de mensuração do setor informal por dois 

importantes institutos brasileiros, de estatística e de pesquisa aplicada, o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 

são apontadas e analisadas para quantificarmos o fenômeno no país. Finalmente, é 

apresentado o conceito adotado no presente trabalho. 

O terceiro capítulo trata das entidades associativas enquanto formas possíveis de 

organização e atuação coletivas a serem adotadas pelos trabalhadores informais. 

Apresenta-se um conceito de organizações associativas e são abordados pontos comuns às 

três formas jurídicas analisadas nessa dissertação: sindicatos, cooperativas e associações. 

As questões peculiares concernentes a cada organização são analisadas 

separadamente, de forma a verificar a viabilidade e o papel do ordenamento jurídico na 

constituição de cada uma, assim como as particularidades e as funcionalidades dessas 

entidades para os informais.  

A seção sobre os trabalhadores informais e os sindicatos trata, inicialmente, das 

formas de organização de sindicatos. Adiante, verifica-se como a solidariedade, elemento 

de grande valor para as entidades sindicais, manifesta-se entre esses trabalhadores. 

Posteriormente, as funções sindicais – com enfoque nas de representação, negocial e 

assistencial – são estudadas com o objetivo de compreender como ocorre o exercício 

dessas pelos informais. Sucessivamente, passa-se a analisar as políticas, internas e 

externas, que os sindicatos podem desenvolver para esses trabalhadores. A Organização 

Internacional do Trabalho e sua visão de liberdade sindical e o conteúdo das convenções n. 

87 e n. 98 são objeto de estudo para se verificar como esse princípio se aplica aos 

informais. Por fim, o foco se volta para a análise das possibilidades jurídicas para a 

constituição de sindicatos desses trabalhadores no Brasil. 
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Na seção sobre os trabalhadores informais e as cooperativas analisam-se as formas 

de organização de cooperativas. A seguir, verificam-se como os princípios do 

cooperativismo se aplicam quando essas organizações são constituídas por informais. 

Posteriormente, são analisadas as concepções do cooperativismo, em especial a tradicional 

e a economia solidária. Organizações internacionais (ACI e OIT) e as suas visões sobre 

cooperativas são objeto de estudo para se verificar como as compreendem quando criadas 

pelos informais. Ainda, são abordados o projeto Syndicoop e a Recomendação n. 193 da 

OIT. Por fim, o foco se volta para a verificação das possibilidades jurídicas para a 

constituição de cooperativas desses trabalhadores no Brasil, por meio da abordagem dos 

dispositivos legais, as ocorrências de fraudes e as propostas existentes para aperfeiçoá-las. 

Na seção que trata dos trabalhadores informais e das associações, estuda-se, 

inicialmente, as formas de organização, tratando da sua natureza, das associações stricto 

sensu e das organizações não governamentais. Adiante, verificam-se as funções das 

associações e as possibilidades de atuação em decorrência do enfoque organizativo 

adotado. Finalmente, passa-se à análise das possibilidades jurídicas para a constituição de 

associação de trabalhadores informais no Brasil. 

Por fim, são estudadas a ação conjunta entre entidades e a transversalidade de 

organizações associativas desses trabalhadores, de forma a compreender outras maneiras 

de atuação que não por meio de entidades isoladamente consideradas. 

 

3. Metodologia e técnicas de pesquisa 

É da maior importância a compreensão da realidade do informal para que seja 

possível procedermos à análise de questões jurídicas relacionadas a esses trabalhadores. 

Portanto, é utilizado instrumental da sociologia do trabalho e da economia do trabalho com 

o objetivo de captá-la. 

A dissertação consiste em um estudo interdisciplinar, por meio do estudo nos 

âmbitos jurídico, sociológico e econômico, das transformações no mundo do trabalho e 

seus desdobramentos na organização e atuação coletivas dos trabalhadores, da economia 

informal e seus integrantes e das possíveis formas de organização dos informais. Serão 

utilizados os seguintes métodos de abordagem: (i) indutivo; (ii) dedutivo; e (iii) analítico-

sintético. 
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O método de procedimento utilizado é o seguinte: dogmática jurídica (baseada em 

doutrina, legislação e jurisprudência). 

No tocante às técnicas de pesquisa, recorre-se: (i) à consulta de fontes primárias 

(legislação nacional e internacional, jurisprudência); (ii) à consulta de fontes secundárias 

(pesquisa bibliográfica); (iii) ao uso de dados quantitativos (estatísticas de órgãos oficiais e 

de pesquisa aplicada sobre as transformações do mercado de trabalho e dos sindicatos); e 

(iv) e ao uso de dados qualitativos (realização de entrevistas, com a aplicação de 

questionários semidirigidos a dirigentes de organizações associativas de trabalhadores 

informais situadas na cidade de São Paulo). 
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CAPÍTULO 1. AS TRANSFORMAÇÕES NO TRABALHO E A CRISE 

DO SINDICALISMO 

 

1. A reestruturação produtiva e as mudanças na organização do trabalho 

 

A organização do trabalho, durante grande parte do século XX, ocorreu sob o 

predomínio do modelo taylorista-fordista de produção. Os trabalhadores atuavam e se 

organizavam coletivamente a partir do local de trabalho, que apresentava características de 

acentuada hierarquização das funções, divisão rígida das tarefas e produção em grande 

escala relacionada à Segunda Revolução Industrial. 

Nesse cenário, a combinação do fordismo, que possibilitava a produção e o 

consumo em massa, com o taylorismo, que previa a administração científica, parecia 

viabilizar o “melhor dos mundos – brotava prosperidade material para todas as classes e o 

fim do conflito de classes por meio de um racional (e equitativo) arranjo do aparato 

industrial”
1
. Apesar do taylorismo-fordismo enunciar princípios básicos para a organização 

da produção, cada país os adaptou conforme as peculiaridades locais num dado espaço 

temporal
2
. 

O auge desse modelo ocorre no que se convencionou denominar de trente 

glorieuses (trinta -anos- gloriosos)
3
 ou golden era (era de ouro)

4
. Completa essa conjuntura 

a predominância da adoção de políticas econômicas keynesianas pelos países e a existência 

de um Estado de Bem-Estar Social. Há grande aumento do número de trabalhadores, 

disseminação de empresas multinacionais e hegemonia norte-americana no Ocidente. 

                                                 
1
“(...) the best of all worlds - a gushing of material prosperity for all classes and an ending of class conflict 

through rational (and equitable) design of the industrial apparatus” (KAUFMAN, Bruce E. The global evolution 

of industrial relations: events, ideas and the IIRA. Geneva: International Labour Office, 2004. p. 153). 
2
MUNCK, Ronaldo. Globalisation and labour: the new ‘Great Transformation’. London: Zed Books, 2002. 

p. 32. 
3
BÉROUD, Sophie; BOUFFARTIGUE, Paul. Introduction. In: BÉROUD, Sophie; BOUFFARTIGUE, Paul 

(Dirs.). Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives? Paris: La Dispute, 2009. p. 12; 

RAMALHO, José Ricardo; SANTANA, Marco Aurélio. Trabalhadores, sindicatos e a nova questão social. 

In: ______; ______ (Orgs.). Além da fábrica: trabalhadores, sindicatos e a nova questão social. São Paulo: 

Boitempo, 2003. p. 21; HERRERA, Beethoven. El sindicalismo en el milenio de la globalización. Lima: 

Oficina Internacional del Trabajo, 2001. p. 39; JUDT, Tony. O mal ronda a terra: um tratado sobre as 

insatisfações do presente. Tradução Celso Nogueira. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. p. 57. 
4
KAUFMAN, Bruce E. op. cit., p. 217; MUNCK, Ronaldo. op. cit., p. 24-50. 
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Entretanto, após enfrentar muitas dificuldades a partir de meados dos anos 1960, 

esse modelo entra em crise na primeira metade da década de 1970. A economia mundial 

passou por diversos problemas com o choque do petróleo, que desencadeou o processo de 

estagnação da produção de bens e a alta inflação dos preços (o que veio a ser denominado 

como estagflação), e implicou uma série de mudanças que enfraqueceram demasiadamente 

o taylorismo-fordismo
5
. 

A Terceira Revolução Industrial
6
 e as novas modalidades de gestão da produção, 

baseadas na lean production, sistema just in time/kanban e CCQs (círculos de controle de 

qualidade), deram a tônica do conjunto do que se entende por reestruturação produtiva
7
. 

Essas modificações na produção tiveram efeitos profundos na organização e atuação 

coletivas dos trabalhadores, conforme se procura demonstrar neste capítulo. 

 

1.1. Taylorismo-fordismo e os trinta anos gloriosos 

Os trinta anos gloriosos compreendem um intervalo que vai do fim da Segunda 

Guerra Mundial até o choque do petróleo de 1973. Trata-se de uma fase do capitalismo em 

que a intervenção estatal na economia foi uma característica importante. Outro ponto 

relevante do período foi o robusto crescimento econômico dos países ocidentais. Segundo 

Beethoven Herrera, a economia dos países desenvolvidos cresceu, em média, 5% ao ano, e 

a renda 3,5%, em um contexto de estabilidade nos preços, políticas sociais ativas e 

aumento na qualidade de vida
8
. 

O taylorismo-fordismo era um dos componentes centrais para o funcionamento do 

capitalismo durante essa época. A utilização por Henry Ford do método “tempo e 

movimento”, de Frederick Winslow Taylor, na linha de montagem potencializava a 

produção, com a máquina determinando o ritmo de trabalho. A introdução, por Henry 

Ford, do salário diário buscava tornar o trabalho interessante pecuniariamente
9
. 

Os trinta anos gloriosos foram também marcados pelo Estado de Bem-Estar Social, 

cuja principal característica era a existência de uma rede de proteção social, em que se 

                                                 
5
HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 17. ed. São 

Paulo: Loyola, 2008. p. 139-140. 
6
As inovações tecnológicas estão relacionadas com a microeletrônica e biotecnologia, havendo grande 

desenvolvimento da automação, que impulsiona a informática, automática, burótica e robótica. 
7
ALVES, Giovanni. O novo (e precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise do 

sindicalismo. São Paulo: Boitempo, 2000. p. 11. 
8
HERRERA, Beethoven. op. cit., p. 39. 

9
MUNCK, Ronaldo. op. cit., p. 31. 
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tinha como objetivo amparar o trabalhador que estivesse fora das estruturas formais do 

mercado de trabalho. Tony Judt coloca que o Estado intervencionista, nas décadas 

seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial, proporcionou às sociedades ocidentais 

segurança, prosperidade, serviços sociais e maior igualdade
10

. Apesar de não ter obtido 

sucesso na erradicação da pobreza, apenas recentemente esse modelo de Estado é visto de 

forma positiva, quando comparado ao neoliberalismo. Cabe ainda mencionar que a 

implantação do Estado de Bem-Estar Social ocorreu apenas nos países desenvolvidos, 

sendo que nos demais houve, no máximo, tentativas incompletas
11

. 

A adoção de políticas econômicas keynesianas foi importante para a viabilização de 

taxas de crescimento altas e estáveis. O uso desse instrumento tornou “possível aumentar 

os lucros, os salários e os mecanismos de proteção social sem, ao mesmo tempo, reduzir o 

crescimento ou produzir uma inflação incontrolável”
12

. Isso foi obtido por meio do uso da 

política monetária ou de recursos pelo Estado, para estimular ou desacelerar a economia e 

pela manipulação do valor do salário mínimo e dos níveis da força de trabalho, com a 

busca do aumento das taxas de emprego
13

. De acordo com John Maynard Keynes em 1936, 

havia “importância vital em estabelecer certos controles centrais em questões que agora 

[década de 1930] são deixadas nas mãos da iniciativa individual, em que há muitos tipos de 

atividades que não são afetadas. O Estado deverá exercer uma influência que guiará para 

estimular o consumo, em parte por meio de taxação, em parte fixando a taxa de interesse e, 

em parte, talvez, por outras formas”
14

. 

Nesse período também ocorreu a expansão dos negócios das empresas 

multinacionais. As norte-americanas foram as responsáveis por dar início a esse 

                                                 
10

JUDT, Tony. op. cit., p. 75. 
11

MUNCK, Ronaldo. op. cit., p. 33-34. 
12

HOBSBAWM, Eric. O novo século. Entrevista a Antonio Polito. Tradução do italiano para o inglês Allan 

Cameron; tradução do inglês para o português Claudio Marcondes. São Paulo: Companhia das Letras, 

2009. p. 82. 
13

MUNCK, Ronaldo. op. cit., p. 25-26. 
14

KEYNES, John Maynard. Chapter 24. Concluding notes on the social philosophy towards which the 

general theory might lead. In: ______. The general theory of employment, interest and money. Disponível 

em: <http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/ch24.htm>. Acesso em: 

20 set. 2010: “(…) vital importance of establishing certain central controls in matters which are now left in 

the main to individual initiative, there are wide fields of activity which are unaffected. The State will have 

to exercise a guiding influence on the prosperity to consume partly through its scheme of taxation, partly by 

fixing the rate of interest, and, partly, perhaps, in other ways”. Taxa de interesse “é o ‘preço’ que equilibra 

o interesse de manter a riqueza na forma de dinheiro com a quantidade disponível de dinheiro”, sendo que 

os elementos que a determinam são a quantidade de dinheiro em conjunto com a preferência de liquidez. In: 

KEYNES, John Maynard. Chapter 13: The general theory of the rate interest. In: ______. The general 

theory of employment, interest and money. Disponível em: 

<http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/ch13.htm>. Acesso em: 20 

set. 2010. 
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movimento, sendo que, em 1950, existiam cerca de sete mil filiais no exterior, ao passo 

que em 1966 esse número superava vinte e três mil. Importante ainda colocar que, nos anos 

1960, os Estados Unidos eram responsáveis por cerca de 50% do investimento estrangeiro 

direto no mundo, caracterizando uma das faces da hegemonia norte-americana no 

Ocidente. Posteriormente, esse movimento foi seguido por empresas japonesas e da Europa 

Ocidental
15

. 

 O aumento do número de empregados foi outro ponto relevante dos trinta anos 

gloriosos. Entre 1950 e 1970, o emprego cresceu cerca de 30% nos países desenvolvidos, 

sendo que os trabalhadores por conta própria foram reduzidos pela metade, o que 

demonstrou o crescimento da relação de emprego. Tal cenário favoreceu a organização dos 

trabalhadores, sendo que nesse período os sindicatos ocuparam papel de destaque na 

sociedade
16

. Apesar da condição do assalariado ter, em grande parte dos países 

desenvolvidos, alguma estabilidade, não se eliminou a instabilidade e fragilidade das 

relações de trabalho existentes
17

. A menção desse fato é importante para que o período não 

seja excessivamente romantizado, tendo em vista que “era frequente a visão, a partir da 

gélida década de 1980 neoliberal, que essa era pareceu mais dourada do que realmente 

foi”
18

. 

Tendo em vista que tratamos da organização do trabalho, aprofundamos a análise 

do modelo taylorista-fordista, para que seja possível a compreensão das modificações 

introduzidas pela reestruturação produtiva e as alterações vivenciadas pelas organizações 

coletivas de trabalhadores. 

 

 

 

                                                 
15

MUNCK, Ronaldo. op. cit., p. 27-28. Segundo François Chesnais, a “companhia multinacional 

invariavelmente começou por se constituir como grande empresa no plano nacional, o que implica, ao 

mesmo tempo, que ela é resultado de um processo, mais ou menos longo e complexo, de concentração e 

centralização do capital, e que, freqüentemente, se diversificou antes de começar a se internacionalizar; que 

a companhia multinacional tem uma origem nacional, de modo que os pontos fortes e fracos da sua base 

nacional e a ajuda que tiver recebido do seu Estado serão componentes de sua estratégia e de sua 

competitividade; que essa companhia é, em geral, um grupo, cuja forma jurídica contemporânea é a de 

holding internacional; e por fim, que esse grupo atua em escala mundial e tem estratégias e uma 

organização estabelecidas para isso” (CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 

1996. p. 73). 
16

MUNCK, Ronaldo. op. cit., p. 29-30. 
17

BÉROUD, Sophie; BOUFFARTIGUE, Paul. op. cit., p. 12. 
18

“It was often in looking back from the bleak neo-liberal 1980s that this era looked more golden than it 

actually was” (MUNCK, Ronaldo. op. cit., p. 30). 



24 

 

 

1.1.1. Taylorismo: caracterização 

As inovações tecnológicas promovidas pela Segunda Revolução Industrial tiveram 

reflexos na organização do trabalho e na produção fabril, na medida em que novas fontes 

de energia surgiram e outros ramos da indústria foram desenvolvidos
19

. Os impactos que 

isso teve no trabalho e na produção foram analisados pelos estudiosos da época, dentre os 

quais se destaca Frederick Winslow Taylor, criador da teoria da administração científica ou 

do que se convencionou denominar de taylorismo. 

A principal obra de Frederick Winslow Taylor, que contém os fundamentos da sua 

teoria, é “Princípios da Administração Científica”, publicada em 1911. Há grande ênfase 

na relação entre a tarefa realizada e a eficiência do trabalhador no processo produtivo. 

Segundo Frederick Winslow Taylor, “isto [relação entre a tarefa realizada e a eficiência do 

trabalhador no processo produtivo], de fato, tornou-se elemento tão importante no 

funcionamento da administração científica que este sistema vem sendo conhecido pelo 

nome de administração de tarefas”
20

. Dessa forma, cada trabalhador desempenha tarefas 

específicas e determinadas, sendo que há a necessidade dessas serem planejadas 

previamente e supervisionadas, para garantir a eficiência produtiva. Como afirma Walküre 

Lopes Ribeiro da Silva, “o processo produtivo foi dividido em operações elementares, 

correspondentes a movimentos mecânicos, rápidos e executados pelo trabalhador”
21

. 

O trabalho se tornou mecânico, pois as atividades realizadas pelo trabalhador não 

eram concebidas por ele, que deveria somente fazer o que fora planejado por outrem. 

Frederick Winslow Taylor entende isso como uma possibilidade de aperfeiçoamento do 

trabalhador
22

. Há uma evidente divisão do trabalho, inédita até então: enquanto a cúpula da 

                                                 
19

 As inovações tecnológicas existentes à época eram relacionadas com o uso energia elétrica, utilizada no 

funcionamento de máquinas e motores, propiciando o desenvolvimento da indústria metalúrgica e química. 
20

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. Tradução Arlindo Vieira Ramos. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 1970. p. 110. 
21

SILVA, Walküre Lopes Ribeiro da. Crise de representatividade e participação dos sindicatos em políticas 

ativas de emprego. 2001. Tese (Titular de Direito do Trabalho) – Faculdade de Direito, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2001. p. 21. 
22

TAYLOR, Frederick Winslow. op. cit., p. 112-114. De acordo com Taylor, “se fosse possível ao 

trabalhador aperfeiçoar-se, tornando-se hábil e capaz, sem ensinamentos e auxílio de leis formuladas a 

respeito de seu trabalho, então, poder-se-ia concluir também que o menino no colégio aprenderia melhor 

matemática, física, química, latim, grego, etc., sem auxílio algum e por si mesmo. A única diferença nos 

dois casos é que os estudantes vão aos professores, enquanto, pela própria natureza do trabalho dos 

mecânicos sob a administração científica, os instrutores devem ir ao encontro daqueles” (TAYLOR, 

Frederick Winslow. op. cit., p. 115-116). 
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empresa elabora, cria e determina a atividade de cada trabalhador, esse deve apenas 

executar o que lhes é ordenado
23

.  

Frederick Winslow Taylor ainda sugere que, para a obtenção da eficiência, o tempo 

de realização das tarefas deve ser mensurado (com análise dos movimentos feitos pelo 

trabalhador) e metas podem ser estabelecidas, para que os tempos mortos sejam eliminados 

da produção
24

. Portanto, pode-se afirmar que Frederick Winslow Taylor queria não apenas 

organizar o trabalho, mas também controlá-lo. No entendimento de David Harvey, o 

taylorismo estabeleceu as linhas pelas quais “a produtividade do trabalho podia ser 

radicalmente aumentada através da decomposição de cada processo de trabalho em 

movimentos componentes e da organização de tarefas de trabalho fragmentadas segundo 

padrões rigorosos de tempo e estudo do movimento”
25

. 

A administração científica, para Frederick Winslow Taylor, é a conjunção de 

diversos elementos: (i) trata-se de uma ciência, contrapondo-se ao empirismo; (ii) busca a 

harmonia, ao invés da discórdia e dos conflitos no trabalho
26

; (iii) há cooperação, com 

todos os trabalhadores atuando para contribuir para a empresa, desestimulando o 

individualismo; (iv) o rendimento deve ser o mais elevado possível, extraindo-se o máximo 

do trabalho e da produção; e (v) quer-se o desenvolvimento de cada homem, dado que a 

maior eficiência obtida pelo trabalhador é associada à sua prosperidade. A combinação 

desses elementos viabiliza a obtenção do lucro justo para o capitalista
27

. 

Conforme o entendimento de Harry Braverman, o taylorismo é compreendido a 

partir de três princípios. O primeiro, a “dissociação do processo de trabalho das 
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especialidades dos trabalhadores”
28

, colocava que o processo de trabalho não era 

determinado pelo conhecimento do trabalhador, mas pela administração da empresa que o 

faria com o objetivo de encontrar o método mais eficiente para produzir. 

O segundo princípio era a divisão de trabalho entre a concepção da atividade pela 

gerência e sua execução pelo trabalhador, como já mencionado. Segundo Harry 

Braverman, “tanto a fim de assegurar o controle pela gerência como baratear o trabalhador, 

concepção e execução devem tornar-se esferas separadas do trabalho, e para esse fim o 

estudo de processos do trabalho devem reservar-se à gerência e obstado aos trabalhadores, 

a quem seus resultados são comunicados apenas sob a forma de funções simplificadas, 

orientadas por instruções simplificadas, o que é seu dever seguir sem pensar e sem 

compreender os raciocínios técnicos ou dados subjacentes”
29

. 

Finalmente, o terceiro princípio era a “utilização do monopólio do conhecimento do 

trabalhador para controlar cada fase do processo de trabalho e seu modo de execução”
30

. 

Nesse aspecto, a direção da empresa determinava a tarefa a ser realizada pelo trabalhador e 

esse, a partir do conhecimento que possuia, executava a tarefa nos moldes e no tempo 

determinados. 

 

1.1.2. Fordismo: caracterização 

O fordismo foi concebido na esteira do taylorismo. Existe controvérsia quanto ao 

momento exato do seu surgimento, sendo que há quem aponte 1914 e a introdução da 

jornada de oito horas com remuneração de cinco dólares por dia para os trabalhadores da 

linha de montagem de carros na planta fabril de Dearbon, Michigan
31

, enquanto há quem 

coloque que o marco ocorre na década de 1910 com o início da produção do carro modelo 

T na fábrica de Detroit
32

. Independentemente do instante preciso da concepção do 

fordismo, pode-se afirmar que seu começo data da primeira metade da década de 1910. 

Ricardo Antunes entende “o fordismo fundamentalmente como a forma pela qual a 

indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo deste século, cujos elementos 

constitutivos básicos eram dados pela produção em massa, através da linha de montagem e 
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de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo 

cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar 

e pela fragmentação das funções; pela separação entre elaboração e execução no processo 

do trabalho; pela existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 

constituição/consolidação do operário-massa, do trabalhador coletivo fabril, entre outras 

dimensões”
33

. Marco Aurélio Santana e José Ricardo Ramalho colocam que “esse sistema 

é identificado por suas características de ‘produção em massa’, como estrutura 

macroeconômica, mas também como princípio geral de organização do trabalho (ou 

paradigma industrial), baseado em uma estreita especialização de postos de trabalho e 

competências e em uma gerência piramidal; e como modo de regulação, neste último caso, 

implicando uma contratualização a longo prazo da relação salarial, com limites rígidos às 

demissões, e uma programação do crescimento do salário indexado sobre os preços e sobre 

a produtividade geral, além de uma socialização das receitas através do Estado-

Providência”
34

. 

A grande inovação promovida por Henry Ford foi a introdução da esteira móvel na 

linha de montagem da produção
35

. O tempo que o trabalhador tinha para realizar uma 

tarefa era determinado pela esteira. O objeto no qual o trabalhador devia fazer alguma 

operação passava diante dele e o tempo de execução era dado nos intervalos de rolamento 

da esteira. Vê-se que a máquina passa a ditar o ritmo e o tempo do trabalho. Ricardo 

Antunes denomina o fenômeno de “desantropomorfização do trabalho e sua conversão em 

apêndice da máquina”
36

. O ritmo de trabalho é acelerado e os operários passam a ter 

problemas relativos à saúde em decorrência da repetição das tarefas e do cansaço devido à 

intensificação do trabalho. Do outro lado da estrutura piramidal, o trabalho intelectual é 

desempenhado pela administração, responsável pela concepção e planejamento das 

atividades que devem ser executadas. 

É importante destacar que o objetivo de Henry Ford é tornar o processo produtivo 

mais eficiente, voltado para uma produção em massa (e em série) de automóveis. O 

fordismo parte do acúmulo prático e teórico estabelecido pelo taylorismo para determinar 

novas diretrizes para a organização do trabalho, de forma a ser viável atingir o mencionado 
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objetivo. A relação entre taylorismo e fordismo é tão estreita que a organização da 

produção e do trabalho nesse período vai se denominar de taylorismo-fordismo. 

A principal diferença entre o taylorismo e o fordismo reside no fato que esse se 

volta para a produção em massa, ou seja, enquanto o segundo pensou a organização do 

trabalho em grande escala, o primeiro a colocava individualmente. Trata-se da introdução 

de uma nova perspectiva. Contudo, para David Harvey essa diferença não se restringe à 

organização do trabalho, dado que há o “reconhecimento explícito de que produção em 

massa significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, 

uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova 

psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista, 

populista”
37

. Cabe ainda destacar que o combate aos tempos mortos no taylorismo ocorria 

pelo “controle preciso das atividades realizadas individualmente”, ao passo que no 

fordismo esse controle focava a “mobilidade do trabalhador entre as máquinas”
38

. 

Finalmente, é importante ressaltar que a menção aqui feita ao fordismo se refere a 

um padrão que foi desenvolvido e aplicado nos Estados Unidos. Esse modelo de 

organização de produção e de trabalho foi difundido por todo o mundo, apesar da 

implementação em cada país ter variado conforme as peculiaridades econômicas, sociais e 

políticas existentes em cada caso. Segundo Ronaldo Munck, as diferenças que cada país 

possui em relação ao fordismo foram integradas com as particularidades locais do modo de 

regulação do Estado de Bem-Estar
39

. 

 

1.1.3. A crise do taylorismo-fordismo 

O modelo taylorista-fordista começou a dar seus primeiros sinais de esgotamento 

em meados da década de 1960 nos países desenvolvidos. A partir de 1965, uma série de 

acontecimentos acabou por culminar no colapso do modelo em 1973. Durante esse 

período, o taylorismo-fordismo e o keynesianismo não obtiveram sucesso em conter 

algumas das contradições do capitalismo
40

. 
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Para David Harvey, o contexto em que esse processo tem início é marcado pelos 

seguintes elementos: (i) ciclo de recuperação econômica completo do pós-Segunda Guerra 

na Europa Ocidental e Japão, o que fez com que esses países tivessem de procurar mercado 

externo para comercializar os seus excedentes; (ii) a redução da lucratividade e 

produtividade nos Estados Unidos, o que causou um problema fiscal ao país, resolvido 

apenas com o aumento da inflação, acompanhado de um consequente enfraquecimento do 

dólar como moeda-reserva internacional; (iii) o desenvolvimento de políticas de 

substituição de importações em países em desenvolvimento e o investimento das 

multinacionais no exterior desencadeou processos de industrialização fordista em locais 

onde o trabalho era pouco protegido
41

. 

Um dos principais problemas apontados em relação ao taylorismo-fordismo e ao 

keynesianismo era a rigidez do modelo. Essa rigidez atingia: (i) os investimentos de capital 

fixo de larga escala e longo prazo em produção em massa, que impediam o planejamento 

flexível e que contavam com crescimento estável em mercados de consumo constantes; (ii) 

os mercados, na alocação e nos contratos de trabalho, sendo que as tentativas de alterar 

essa situação eram refutadas pelos sindicatos (cujo poder foi atacado para facilitar a 

desregulamentação do mercado de trabalho); e (iii) o Estado, que se comprometia 

continuamente com a expansão de gastos públicos relativos a programas de seguridade 

social
42

. 

Segundo Ricardo Antunes, os principais indícios da crise do taylorismo-fordismo 

são: (i) a queda da taxa de lucro (em decorrência do aumento do custo do trabalho e do 

avanço das reivindicações sindicais durante os anos 1960); (ii) o esgotamento do padrão 

taylorista-fordista de produção, dada a inércia do sistema em oferecer alternativas à crise 

de consumo existente; (iii) a hipertrofia da esfera financeira, que começava a ter autonomia 

em face do capital produtivo; (iv) a concentração de capitais, com a fusão de empresas 

oligopolistas e monopolistas; (v) a crise do Estado de Bem-Estar Social, com a demanda de 

redução de gastos públicos; e (vi) o aumento das privatizações, com objetivo de flexibilizar 

o processo produtivo, os mercados e o trabalho
43

. Alguns dos pontos referidos por Ricardo 

Antunes - o (i), (iii) e (v) - estão relacionados com aspectos da rigidez mencionados por 

David Harvey. 
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Tony Judt afirma que no início da década de 1970 não era concebível o desmonte 

completo dos serviços sociais e das garantias providenciadas pelo Estado, ainda que 

houvesse quem apontasse desequilíbrios entre a arrecadação do Estado e dos valores 

necessários para financiar a rede de proteção social então existente. Contudo, passa-se a 

disseminar que a ideia que o Estado era irresponsável no atendimento das necessidades da 

população, o que é assimilado pela nova geração
44

. Tony Judt entende que “para quem 

nasceu depois de 1945, o Estado de bem-estar social e suas instituições não serviam para 

solucionar dilemas anteriores: eram simplesmente as condições normais de vida – mais do 

que maçantes. Os chamados baby boomers, que entraram na universidade em meados dos 

anos 1960, só conheceram um mundo de chances maiores, serviços médicos e educacionais 

generosos, perspectivas otimistas de mobilidade social e – acima de tudo, talvez – uma 

sensação de segurança indefinível mas onipresente. As metas das gerações anteriores de 

reformistas não interessavam mais a seus sucessores. Pelo contrário, eram vistas cada vez 

mais como restrições à autoexpressão e à liberdade individual”
45

.  

Os principais acontecimentos do período para Ronaldo Munck foram: (i) o colapso 

do sistema financeiro internacional de Bretton Woods em 1971 e o fim da conversibilidade 

direta do dólar em ouro; (ii) a súbita elevação dos preços do petróleo entre 1973 e 1975 

pelos países produtores; (iii) o avanço conservador dos governos Thatcher e Reagan no 

começo dos anos 1980 e a adoção de políticas neoliberais; e (iv) o fim do socialismo real 

no leste europeu no fim da década de 1980. Esses fatos, em conjunto com processo de 

globalização/mundialização que floresce nos anos 1990, foram os principais elementos que 

influenciaram a composição do cenário em que a reestruturação produtiva se desenvolve
46

. 

 

1.2. Toyotismo 

Diante do quadro de dificuldades advindas da crise do modelo taylorista-fordista, 

passa-se a procurar formas para superá-las. A acumulação flexível, que para Giovanni 

Alves é uma nova forma de acumulação capitalista
47

, contrapõe-se ao fordismo, 

especialmente em relação à questão da rigidez. Surgem setores de produção inéditos, 

concebem-se novos meios para o fornecimento de serviços financeiros, acentua-se a 

inovação comercial, tecnológica e organizacional e as empresas e os serviços financeiros 
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contam com grande facilidade para se deslocarem. Ademais, o desenvolvimento ocorre em 

tempos extremamente desiguais, seja em relação a setores da produção, seja no tocante a 

regiões geográficas distintas
48

. O conjunto de mudanças tecnológico-organizacionais é 

denominado de processo de reestruturação produtiva
49

. 

Ricardo Antunes entende que nesse período há uma tentativa de se acabar com as 

condições existentes no fordismo e verifica-se a desregulamentação do capital produtivo 

transnacional com a liberalização do capital financeiro. Ainda, em relação ao trabalho, o 

“desemprego em dimensão estrutural, [a] precarização do trabalho de modo ampliado e [a] 

destruição da natureza em escala globalizada tornaram-se traços constitutivos dessa fase da 

reestruturação produtiva do capital”
50

. 

A busca pela flexibilidade em contraposição à rigidez atingiu a organização da 

produção e do trabalho. A introdução de elementos que pretendiam tornar o trabalho mais 

manejável pelo proprietário dos meios de produção culmina no processo de reestruturação 

produtiva, cujo principal expoente é o modelo toyotista
51

. Para Richard Sennett, a ideia de 

flexibilidade preveria a adaptação do ser humano às circunstâncias da sociedade em que 

vive, para que fossem criadas as condições para sua libertação. Contudo, a economia 

política criou estruturas de controle e poder que buscam a flexibilização, a partir da: (i) 

reinvenção descontínua das instituições (relacionadas à produção enxuta); (ii) 

especialização flexível (que tem como objetivo colocar a maior quantidade de produtos 

variados no mercado); e (iii) concentração sem centralização (como uma forma de 

mascarar a subordinação existente na empresa, onde as hierarquias não são mais tão 

evidentes)
52

. 
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1.2.1. Caracterização 

O toyotismo é uma forma de organização da produção e do trabalho que foi 

implantada pela primeira vez no Japão da década de 1950, em um contexto no qual o país 

passava por um processo de recuperação econômica e possuía um mercado interno débil. A 

adoção do modelo toyotista entre o fim da década de 1970 e o início da década de 1980 

ocorre em um período em que a economia mundial enfrentava dificuldades
53

. Além disso, 

o toyotismo foi funcional para a integração da produção capitalista com as novas 

tecnologias que surgiam em decorrência da Terceira Revolução Industrial, de base 

microeletrônica
54

. Para Giovanni Alves, o toyotismo é o “momento predominante” da 

reestruturação produtiva e possui como perspectiva “instaurar uma nova hegemonia do 

capital, no plano da produção de mercadorias, articulando, de modo original, coerção 

capitalista e consentimento operário”
55

. 

As principais inovações introduzidas pelo toyotismo são: (i) os círculos de controle 

de qualidade (CCQs); (ii) o controle estatístico de processos (CEP); (iii) o sistema just in 

time, associado ao kanban; e (iv) os sistemas de qualidade total
56

. Outra característica 

importante é a automação da produção. 

Os círculos de controle de qualidade implicam a realização de reuniões por um 

grupo de empregados de uma empresa, em que são debatidos temas relacionados ao 

cotidiano do trabalho e são sugeridas formas para melhorar determinados pontos ou 

solucionar problemas que ocorrem, mas cuja existência é desconhecida pelos demais. O 

objetivo, por meio do estímulo à participação dos empregados, é elevar a produtividade e 

incrementar a qualidade. Para Ricardo Antunes, trata-se de uma forma da empresa se 

apropriar do conhecimento de seus trabalhadores
57

. 

O controle estatístico de produção é uma técnica em que o controle de qualidade de 

determinado produto é feito em tempo real. No momento em que a peça está sendo 

produzida, suas características são imediatamente comparadas com o padrão pré-

estabelecido pela administração. Desta forma, o controle não é feito apenas após o 

acabamento do produto, mas simultaneamente à sua fabricação. O CEP está diretamente 
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relacionado com a automação da produção, dado que a constatação do defeito no produto 

possibilita a parada automática da produção para a correção do processo. 

O sistema just in time pode ser interno ou externo. O interno tem como objetivo a 

redução de estoques de matéria-prima de produtos entre cada fase da produção. O externo 

ocorre na relação entre fornecedor e cliente, em que a empresa recebe a matéria-prima para 

fabricação de determinado produto no “tempo exato” (para evitar o seu acúmulo) e vende 

para o cliente no “tempo exato” (em que há necessidade de utilização do produto). Isso 

demonstra que a produção está diretamente ligada à demanda. O sistema just in time é um 

instrumento de racionalização da produção
58

, em que há gestão de estoques e de economia 

de tempo, por meio do melhor aproveitamento do tempo na produção
59

. É o instrumento do 

toyotismo que melhor demonstra a ideia de produção enxuta. 

O kanban é o meio de comunicação existente entre as fases da produção para 

viabilizar a operacionalização do trabalho com estoques mínimos, mediante uso de placas e 

senhas para reposição dos estoques nesses patamares. Permite-se que os padrões de 

operação sejam evidenciados em cada posto de trabalho, ocorrendo a “administração pelos 

olhos”
60

. 

Os sistemas de qualidade total (que incluem todas as inovações anteriormente 

mencionadas) demandam o comprometimento do trabalhador com a evolução da empresa. 

Segundo Giovanni Alves, trata-se de uma forma de “captura da subjetividade operária pelo 

capital (...) [que] é uma via de racionalização do trabalho que instaura uma solução 

diferente – que a rigor não deixa de ser a mesma, mas que na dimensão subjetiva é outra – 

da experimentada por Taylor e Ford, para resolver, nas novas condições do capitalismo 

mundial, um dos problemas estruturais da produção de mercadorias: o consentimento 

operário (ou de como romper a resistência operária à sanha de valorização do capital, no 

plano da produção)”
61

. A novidade trazida pelo toyotismo reside no fato que “não é apenas 

o ‘fazer’ e o ‘saber’ operário que são capturados pela lógica do capital, mas a sua 
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disposição intelectual-afetiva que é constituída para cooperar com a lógica da 

valorização”
62

. 

Cabe ainda destacar que a estrutura das empresas é horizontalizada, dado que 

parcela de suas atividades são terceirizadas (downsizing) e o trabalhador desempenha 

funções diversas (deve ser polivalente e ter conhecimento para operar as máquinas dotadas 

de novas tecnologias pelas empresas) e atua em equipe, sendo rara a existência de 

empresas verticalizadas e do trabalhador especialista, típicos do fordismo. Apesar das 

referidas mudanças, o ritmo de trabalho imposto ao trabalhador continua intenso. É 

importante mencionar que há expansão do trabalho de meio período (part time), 

especialmente de imigrantes, mulheres e jovens, o que configura a precarização das 

condições desses trabalhadores, na medida em que a eles é previsto um contrato de 

trabalho com menos direitos trabalhistas. Esse último aspecto é a expressão da 

reestruturação do mercado de trabalho, que segundo David Harvey, “diante da forte 

volatilidade do mercado, do aumento da competição e do estreitamento das margens de 

lucro, os patrões tiram proveito do enfraquecimento do poder sindical e da grande 

quantidade de mão de obra excedente (desempregados e subempregados) para impor 

regimes e contratos de trabalho mais flexíveis”
63

. 

 

1.2.2. Do toyotismo restrito ao toyotismo sistêmico 

O processo de reestruturação produtiva, cujo “momento predominante” se dá com o 

toyotismo, ocorre em tempos diferentes, se comparados os países desenvolvidos com os 

demais. Enquanto as mudanças começam a ocorrer com maior intensidade na década de 

1970 nos Estados Unidos e na Europa, no restante do mundo dependeu de outros fatores, 

sendo que no Brasil não foi diferente. 

Os primeiros movimentos rumo à reestruturação produtiva no Brasil ocorrem em 

1981, com a crise da dívida externa. Para superar a situação, as empresas passam a 

introduzir formas de melhorar a competitividade e qualidade da produção, alterando a 

organização da produção e do trabalho, especialmente na indústria automobilística. 
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Importante ainda mencionar que, nesse período, desponta o que se denominou como novo 

sindicalismo
64

 ou sindicalismo autêntico
65

 no ABC paulista. 

Para Giovanni Alves, “nas condições do capitalismo brasileiro dos anos 80 a nova 

ofensiva do capital possuía um caráter restrito (e seletivo), tendo em vista que ‘o momento 

predominante’ do complexo de reestruturação produtiva que ocorria nos países capitalistas 

centrais – o toyotismo – surgia articulado com um aprofundamento (e enrijecimento) do 

fordismo, o que debilitava a nova hegemonia do capital na produção. Era o que 

consideramos um ‘toyotismo restrito’”
66

. Entre 1981 e 1983 são inseridos na produção os 

primeiros elementos do toyotismo, como os CCQs, o sistema just in time e o kanban. Já no 

período de 1984 a 1986, há introdução da automação industrial microeletrônica, em que: a 

incorporação é parcial e seletiva; há convivência no interior fabril entre o trabalho manual 

e as máquinas eletromecânicas; e a modernização tecnológica ocorreu em indústrias 

voltadas para o mercado externo. A partir de 1987, a crise econômica brasileira dá 

condições a movimentos mais contundentes em direção ao toyotismo sistêmico, que 

“decorre da utilização integrada do processo de inovação, com a adoção, por exemplo, dos 

Programas de Qualidade Total, que implicam mudanças mais abrangentes no processo de 

produção capitalista”
67

. 

No Governo Collor, há uma grande limitação para o pleno desenvolvimento do 

toyotismo sistêmico, que é o cenário recessivo então existente, impeditivo para que as 

empresas adotassem as inovações pretendidas. Contudo, no Governo FHC, após o Plano 

Real e o sucesso do regime de controle inflacionário, são estabelecidas melhores condições 

para a implantação de políticas toyotistas nas empresas. Uma característica marcante do 

período é a flexibilização do contrato de trabalho, o que reforçou o fato do mercado de 

trabalho brasileiro ser um dos mais flexíveis do mundo
68

. No Governo Lula, foi mantido o 

regime de controle inflacionário, foram estabelecidas metas de superávit primário e a taxa 

de juros se manteve em patamares elevados. Não foram realizadas inovações legislativas 

importantes no âmbito das relações de trabalho. 
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1.3. As mudanças no Direito do Trabalho 

As inovações introduzidas no âmbito da organização da produção e do trabalho 

com a transição do predomínio do modelo taylorista-fordista para o modelo toyotista 

pressionaram o mercado de trabalho. O empresariado, diante da acumulação flexível, 

demandava que os padrões do contrato de trabalho, baseado na sua duração indeterminada, 

na jornada de trabalho semanal, na estabilidade no emprego e no salário fixo, fossem 

alterados. Considerava-se que o modelo contratual era excessivamente rígido para a 

realidade toyotista. Alain Supiot et al. colocam que há a passagem de uma organização 

estável coletiva de trabalho, característica do modelo fordista, para processos de 

organização de indivíduos móveis, predominante no toyotismo
69

. 

Nos países desenvolvidos, em especial na Europa, os debates visando à implantação 

de medidas para flexibilizar o Direito do Trabalho ocorrem na confluência da crise do 

modelo taylorista-fordista e o início da adoção de elementos do toyotismo
70

. Buscava-se 

eliminar a rigidez do contrato de trabalho, o que é feito mediante a proposição de novas 

tipologias contratuais. Tal movimento será um dos fatores que dará causa à precarização do 

trabalho
71

. Segundo Amauri Mascaro Nascimento, são três as principais causas da 

flexibilização das leis trabalhistas: (i) a crise econômica; (ii) redução de custos para 

incrementar a competitividade da empresa; e (iii) o avanço tecnológico, que viabiliza o 

aumento da produção com um número menor de empregados
72

. Otávio Pinto e Silva 

menciona que o surgimento de novas modalidades contratuais e a mitigação da figura da 

subordinação na relação capital-trabalho fizeram com que o contrato de trabalho padrão 

perdesse sua centralidade no direito do trabalho. Isso seria decorrente da constatação, por 

parte dos empregadores, que a ligação técnico-funcional com os empregados pode ser mais 

branda que a prevista na relação de emprego
73

. 

Huw Beynon entende que, atualmente, os direitos trabalhistas estão sob ataque, 

sendo que três forças pressionam para a diminuição do espaço ocupado pela legislação 

laboral: (i) as corporações multinacionais, que ocupam um papel cada vez mais importante 
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no capitalismo; (ii) as agências internacionais, especialmente da esfera financeira; e (iii) os 

Estados-nação, que são os agentes que implementam as mudanças nos âmbitos nacionais
74

. 

No Brasil, ao contrário do que ocorreu no continente europeu, medidas de 

flexibilização foram adotadas antes da crise do modelo taylorista-fordista. Em 1965, a 

promulgação da Lei n. 4.923 introduziu a possibilidade de redução de jornada e salários 

mediante negociação e, em 1966, a Lei n. 5.107 criou o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) como opção à estabilidade decenal. 

De meados da década de 1960 até o presente, diversas inovações legislativas 

flexibilizadoras foram implantadas por governos de diversos matizes ideológicos, ou seja, 

não resultou de uma reforma ampla do ordenamento justrabalhista, mas de modificações 

esparsas e gradativas. Conforme afirma Amauri Mascaro Nascimento, “disseminou-se 

entre nós sem traumas, sem conflitos sociais, embora no campo intelectual tenha suscitado 

manifestações ardorosas de seus oponentes, maiores do que a sua repercussão social”
75

. 

 Os mecanismos normativos que preveem a flexibilização dos direitos trabalhistas 

no Brasil são numerosos. Em 1974, foi promulgada a Lei n. 6.019, que dispõe sobre o 

trabalho temporário. Em 1988, a Constituição Federal possibilitou a redução de salários 

(art. 7º, VI), a compensação de horários (art. 7º, XIII) e a realização de turnos ininterruptos 

acima de seis horas (art. 7º, XIV), sendo que os três apenas poderiam ser viabilizados por 

meio de negociação coletiva. Dispositivos de tutela dos trabalhadores e que demandam 

regulamentação infraconstitucional, como o art. 7º, I da Constituição Federal, que prevê a 

proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, não o 

foram até o presente momento. 

Em 1993, foi editado o enunciado n. 256 do Tribunal Superior do Trabalho, que 

estabelecia posicionamento jurisprudencial sobre a terceirização, sendo que posteriormente 

esse entendimento se transformou na súmula n. 331 do referido Tribunal. Em 1996, foi 

denunciada a Convenção n. 158 da OIT, que trata do término da relação de trabalho por 

iniciativa do empregador. No ano de 1998, promulgou-se a Lei n. 9.601, que dispõe sobre 

o contrato de trabalho por prazo determinado.  
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A flexibilização se acentua na década de 2000
76

. No ano de 2000, a Lei n. 9.958 

criou as comissões de conciliação prévia e a Lei n. 10.101 disciplinou a participação nos 

lucros e resultados (PLR) e permitiu o trabalho aos domingos e feriados, desde que 

mediante negociação coletiva prévia. No ano de 2001, é introduzido o art. 476-A na CLT, 

que permite a suspensão do contrato de trabalho, com objetivo de requalificação 

profissional do trabalhador, sendo que há necessidade de previsão em acordo ou convenção 

coletiva de trabalho e concordância formal do trabalhador. Também em 2001, foi incluído 

o parágrafo 2º no art. 58 da CLT, em que se prevê que as horas in itinere, como regra geral, 

não são consideradas no cômputo da jornada de trabalho, bem como se desvinculou do 

salário determinadas utilidades concedidas pelo empregador (por meio da nova redação 

dos incisos do § 2º do art. 458 da CLT). Ainda em 2001, o art. 58-A da CLT foi criado, 

pelo qual se estabelece o contrato de trabalho a tempo parcial de 25 horas, no qual o salário 

é proporcional à redução da jornada e foi alterada a redação do § 2º do art. 59, que passou a 

prever a possibilidade de instituir banco de horas com duração anual. Finalmente, em 2005 

a Lei n. 11.101 (Lei de Falências) limita a urgência da satisfação do crédito trabalhista na 

recuperação judicial e na falência. 

Adalberto Moreira Cardoso, sob o viés sociológico, compreende a flexibilização 

como uma tentativa de rever o direito do trabalho, em que se parte do pressuposto que a 

legislação laboral impede o bom funcionamento do mercado, sendo esse posicionamento 

lastreado em uma visão neoclássica da economia. Para o autor, essa visão implica um 

Estado mínimo, desregulamentação e transferência aos empregadores e trabalhadores do 

poder para definir os padrões da relação capital-trabalho
77

.  

Amauri Mascaro Nascimento afirma que a flexibilização, sob a perspectiva jurídica, 

está diretamente relacionada com o direito individual do trabalho, sendo que o objetivo 

seria facilitar a administração de recursos humanos das empresas. Por outro lado, a 

desregulamentação estaria adstrita ao direito coletivo do trabalho, sendo “a política 

legislativa de redução da interferência da lei nas relações coletivas de trabalho, para que se 

desenvolvam segundo o princípio da liberdade sindical e a ausência de leis do Estado que 

dificultem o exercício dessa liberdade, o que permite maior desenvoltura do movimento 

sindical e das representações de trabalhadores, para que, por meio de ações coletivas, 
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possam pleitear novas normas e condições de trabalho em direto entendimento com as 

representações empresariais ou com os empregadores”
78

. 

Ainda, importa colocar que a utilização do termo flexibilização não é incontroversa 

no meio jurídico. Para Alain Supiot et al., o termo é afeito à gestão e apenas faz sentido de 

ser mencionada no âmbito jurídico se for entendida no sentido de liberdade de 

empreendimento e liberdade do trabalho. Para os autores, “a reivindicação da flexibilidade 

pode entender-se, portanto, na perspectiva do direito, como um desejo de revalorização da 

liberdade profissional na organização do trabalho. O Direito do Trabalho deve ter em conta 

esta exigência e não criar obstáculos à evolução dos métodos de organização do 

trabalho”
79

. 

Finalmente, para demonstrar como o conceito de flexibilização não é consensual, 

Jorge Luiz Souto Maior afirma que “sob o ponto de vista estritamente conceitual, 

flexibilização representa a adaptação das regras jurídicas a uma nova realidade, gerando 

um novo tipo de regulamentação. Por desregulamentação identifica-se a idéia de 

eliminação de normas do ordenamento jurídico estatal que não mais se justificariam no 

contexto social, incentivando-se a auto-regulação pelos particulares”
80

, sendo que o fim da 

flexibilização e da desregulamentação seria a redução dos custos do trabalho. Para o autor, 

a flexibilização não é uma manifestação recente, mas, tendo em vista que almeja mitigar, 

quando não excluir, o princípio protetor da relação capital-trabalho, é algo que está em 

discussão desde que se criaram as primeiras leis trabalhistas. 

 

2. O enfraquecimento do sindicalismo 

O processo de reestruturação produtiva causou forte impacto nas organizações 

coletivas de trabalhadores. O conjunto de mudanças introduzidas na organização da 

produção e do trabalho alterou de forma profunda o paradigma sob o qual os trabalhadores 

se organizavam e atuavam coletivamente. As novas situações vividas pelos trabalhadores 

fazem com que as respostas a serem dadas para a superação das dificuldades apresentadas 

não sejam de fácil concepção. 

Entretanto, a reestruturação produtiva não é o único elemento responsável pelo 

atual momento das organizações coletivas de trabalhadores, tendo em vista que, 
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simultaneamente ao seu desenvolvimento, outras inovações e acontecimentos ocorrem no 

mundo. Fatores socioeconômicos e político-institucionais deram impulso a diversas 

mudanças que, da mesma forma, contribuíram para a modificação de instituições, 

comportamentos e expectativas sob os quais os trabalhadores tinham constituído 

paradigmas de organização. 

O fenômeno da descoletivização
81

 é o principal sintoma das dificuldades 

encontradas pelas organizações coletivas dos trabalhadores. Trata-se da perda do poder 

coletivo dos trabalhadores, por meio da redução do escopo da regulação coletiva e do 

estímulo à individualização das relações de trabalho. Um dos principais efeitos da 

descoletivização é a dessindicalização
82

, ou seja, a redução da taxa de filiação de 

trabalhadores aos sindicatos, também referida como a diminuição da densidade sindical
83

. 

Todas as mudanças que ocasionaram as dificuldades de organização e atuação 

coletivas dos trabalhadores deram causa à sua crise, apesar do diagnóstico da situação não 

ser consensual, com autores que entendem que essas manifestações obreiras estão em 

declínio. Independentemente da forma pela qual se compreende a situação, as intensas 

adversidades colocadas para a organização dos trabalhadores na atualidade são apontadas 

pela grande maioria dos autores. 

Finalmente, é importante destacar que as organizações coletivas de trabalhadores se 

deparam com uma série de problemas que, apesar de terem se manifestado em momentos 

históricos particulares e em intensidades diversas nos países, afetaram, e ainda afetam, uma 

quantidade imensa de trabalhadores no mundo. 

 

2.1. Descoletivização 

A descoletivização foi o termo cunhado para descrever o enfraquecimento das 

organizações coletivas de trabalhadores no Reino Unido a partir do advento do 

Thatcherismo em fins da década de 1970. Trata-se da redução do espaço destinado à 

regulação coletiva e do fomento à individualização das relações de trabalho. Importa 
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destacar que tais medidas visavam atingir as negociações realizadas no âmbito da empresa 

e o poder de atuação dos sindicatos em face dos empresários, dado que esses pontos eram 

colocados como elementos de rigidez existentes nas relações de trabalho britânicas
84

.  

A descoletivização descreve de forma mais abrangente os problemas enfrentados 

pelas organizações coletivas de trabalhadores, dado que engloba não apenas os 

sindicatos
85

, mas também manifestações coletivas não sindicais, como a representação dos 

trabalhadores na empresa (nos termos da representação realizada, por exemplo, em 

comissões de fábrica ou nos moldes da Convenção n. 135 da OIT, que trata da proteção e 

facilidades concedidas aos representantes dos trabalhadores na empresa). 

Ademais, importa destacar que a descoletivização é concebida a partir da 

conjugação de três dimensões: (i) as transformações que ocorrem no mercado de trabalho; 

(ii) as atividades e a influência do Estado em face das relações coletivas de trabalho; e (iii) 

a forma pela qual as empresas lidam com as comissões de fábrica e os sindicatos
86

. Essas 

questões serão melhor analisadas quando tratarmos dos fatores socioeconômicos e político-

institucionais do enfraquecimento das organizações coletivas dos trabalhadores. 

A análise do enfraquecimento das organizações coletivas dos trabalhadores tem 

enfoque nos sindicatos, pois “cumprem três funções fundamentais que nenhuma outra 

instituição logrou, até hoje, assumir seu lugar. A primeira é democrática ou representativa: 

dar a palavra na vida profissional a todos aqueles que trabalham ou querem trabalhar. A 

segunda é econômica: colaborar na busca de soluções harmoniosas para as inevitáveis 

tensões e conflitos que surgem nos processos de produção e na distribuição de proveitos 

que se tiram deles. A terceira, derivada das outras duas, é social: assegurar a integração na 

sociedade do conjunto de pessoas que desejam trabalhar”
87

. Contudo, além dessas 

importantes funções que os sindicatos possuem, a mais importante, segundo Jean-Michel 

Servais, é “sua capacidade para construir solidariedades coletivas”
88

, nas quais os 

trabalhadores, diante das dificuldades advindas das relações de trabalho, unem-se a fim de 

serem capazes de fazer contraponto aos empregadores. Portanto, são abordados aspectos 

do enfraquecimento dos sindicatos, cuja principal manifestação é a dessindicalização. 
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A redução das taxas de sindicalização é o sintoma mais evidente do 

enfraquecimento do sindicalismo a partir da década de 1980. Leôncio Martins Rodrigues 

entende que “o sindicalismo perde força à medida em que caem os índices de 

sindicalização, isto é, à medida em que os trabalhadores abandonam a organização”
89

. 

Ademais, o fato dos ingressantes no mercado de trabalho, como os jovens, não 

identificarem os sindicatos como representantes de suas expectativas contribui para a 

diminuição da densidade sindical. 

A razão pela qual o índice de sindicalização em um determinado país é indicador do 

poder sindical decorre do fato que: (i) as lideranças sindicais, para aumentar os seus 

poderes e a legitimidade das ações da entidade, buscariam ampliar o quadro de associados; 

(ii) a quantidade de trabalhadores que um sindicato é capaz de mobilizar é significativa 

quando se analisam os efeitos que a ação sindical consegue produzir.  

Cabe ainda destacar a importância dos dirigentes sindicais estarem aptos a articular 

a mobilização de seus associados, pois é de pouca valia um sindicato com muitos 

associados que é incapaz de promover ações sindicais em conjunto com seus filiados
90

. Em 

um contexto de baixa sindicalização, as lideranças e as entidades sindicais teriam pouco 

poder e legitimidade e as mobilizações dos sindicatos teriam efeitos pouco expressivos 

para os trabalhadores representados. Entretanto, é relevante pontuar que a análise pura e 

simples das taxas de sindicalização não demonstra as razões da capacidade de 

representação dos sindicatos. Conforme afirma Leôncio Martins Rodrigues, “as taxas de 

sindicalização são como termômetros que medem a temperatura e podem indicar que algo 

não vai bem, embora não possam indicar as causas e tampouco prescrever diagnósticos”
91

. 

A dessindicalização, como o fenômeno é denominado
92

, ocorreu em grande escala, 

inicialmente, nos países desenvolvidos. Considerando o período entre 1980 e 1989, todos 

estes países tiveram redução da taxa de sindicalizados: a Alemanha de 3%, os Estados 

Unidos de 6%, a França de 8%, a Itália de 6% e o Reino Unido de 10%
93

. 
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2.2. Globalização 

Os fatores que deram causa ao processo de enfraquecimento dos sindicatos foram 

divididos em questões de ordem socioeconômicas e político-institucionais. Contudo, há um 

elemento que está inserido nos dois âmbitos e será tratado separadamente: a globalização. 

Inicialmente, é importante pontuar que o fenômeno é denominado de duas formas. 

A literatura anglo-saxã dá o nome de globalização (globalization
94

), para o que a literatura 

francesa identifica como mundialização (mondialisation
95

). Os termos são tratados como 

sinônimos no presente trabalho
96

, tendo em vista que não há diferença substancial que 

justifique qualquer distinção. 

A compreensão do fenômeno da globalização envolve a visão da continuidade de 

um processo que é anterior à crise do modelo taylorista-fordista, cuja intensidade estaria 

aumentando na atual etapa da acumulação capitalista. Contudo, apesar da verificação da 

manutenção de trajetórias que já se desenrolavam antes, há características relevantes que 

denotam o rompimento de processos que alteraram a configuração da sociedade
97

. Para 

François Chesnais, a mundialização resulta de dois processos distintos, mas interligados: 

(i) o advento, a partir de fins da década de 1970, da mais longa fase de acumulação do 

capital desde 1914; e (ii) a adoção de políticas de desregulamentação, liberalização e 

privatização, cuja disseminação ocorreu a partir dos governos Thatcher (Reino Unido) e 

Reagan (EUA)
98

. 

A globalização é um processo que envolve inúmeros aspectos da vida das pessoas, 

em que há “uma nova totalidade histórico-social, abarcando a geografia, a ecologia e a 

demografia, assim como a economia, a política e a cultura”
99

, em que todas essas questões 

se integram continuamente. Segundo Octavio Ianni, a era do globalismo é uma ampla 

ruptura histórica, em que se abala “mais ou menos drasticamente os quadros sociais e 

mentais de referência de indivíduos e coletividades. Rompe e recria o mapa do mundo, 

inaugurando outros processos, outras estruturas e outras formas de sociabilidade, que se 
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articulam e se impõem aos povos, tribos, nações e nacionalidades. Muito do que se parecia 

estabelecido em termos de conceitos, categorias ou interpretações, relativos aos mais 

diversos aspectos da realidade social, parece perder significado, tornar-se anacrônico ou 

adquirir outros sentidos. Os territórios e as fronteiras, os regimes políticos e os estilos de 

vida, as culturas e as civilizações parecem mesclar-se, tensionar-se, dinamizar-se em outras 

modalidades, direções ou possibilidades. As coisas, as gentes e as idéias movem-se em 

múltiplas direções, desenraizam-se, tornam-se volantes ou simplesmente 

desterritorializam-se. Alteram as sensações e as noções de próximo e distante, lento e 

rápido, instantâneo e ubíquo, passado e presente, atual e remoto, visível e invisível, 

singular e universal”
100

. 

Ainda segundo Octavio Ianni, a globalização do capitalismo é compreendida como 

um modo de produção e um processo civilizatório em que as esferas local e global 

“determinam-se reciprocamente, umas vezes de modo congruente e conseqüente, outras de 

modo desigual e concentrado. Mesclam-se e tencionam-se singularidades, particularidades 

e universalidades”
101

. 

Boaventura de Sousa Santos, por entender que os conceitos de globalização 

predominantes abordam apenas o aspecto econômico do processo, propõe a compreensão 

do fenômeno a partir da atenção às questões culturais, políticas e sociais. O autor afirma 

que a globalização é o resultado de diferentes relações sociais que originam diversos 

processos globalizantes, o que justificaria a abordagem do tema no plural e não no 

singular, ou seja, existiriam múltilplas globalizações e não a globalização
102

. 

Para Boaventura de Sousa Santos, “a globalização é o processo pelo qual 

determinada condição ou entidade local consegue estender a sua influência a todo o globo 

e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou 

entidade rival”
103

. Tendo em vista a existência de globalizações, Boaventura de Sousa 

Santos as concebe de quatro formas: (i) o localismo globalizado
104

, onde um elemento 

local é difundido pelo mundo com êxito, sendo exemplo disso a amplitude das atividades 
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das empresas multinacionais pelo mundo; (ii) o globalismo localizado
105

, onde ações 

globais produzem impactos significativos na vida das comunidades locais, cujas práticas 

são modificadas de forma a atender essas ações, sendo exemplo disso os enclaves de 

comércio livre. Antes de continuar, cabe mencionar que a primeira ocorre nos países 

desenvolvidos, enquanto a segunda se manifesta nos países periféricos. Essas duas formas 

de globalização são o que Boaventura de Sousa Santos denomina de hegemônicas ou de-

cima-para-baixo
106

. 

As demais manifestações da globalização seriam: (i) o cosmopolitismo
107

, pelo qual 

países, regiões, classes e grupos sociais subordinados se organizariam de forma 

transnacional, para que interesses comuns fossem defendidos conjuntamente, sendo 

exemplo disso as organizações e diálogos Sul-Sul; e (ii) o patrimônio comum da 

humanidade
108

, em que temas que afetam todo o globo seriam tratados por toda a 

comunidade internacional, sendo exemplo disso a sustentabilidade da vida humana em face 

do padrão de desenvolvimento vigente no planeta. Essas formas de globalização são 

denominadas como contra-hegemônicas ou de-baixo-para-cima
109

. 

Walküre Lopes Ribeiro da Silva
110

 aponta que a globalização possui cinco 

características fundamentais: (i) o declínio do setor industrial e a ascensão do setor de 

serviços, com aumento da atividade financeira; (ii) a internacionalização da atividade 

econômica, que foi potencializada pelos avanços da tecnologia de base microeletrônica; 

(iii) a crise do Estado, que se manifesta com a perda de autonomia dos entes estatais e 

incremento do poder das empresas transnacionais, dotadas de grande mobilidade; (iv) a 

autonomia decisória dos atores sociais, que é fruto das demandas liberais de diminuição da 

intervenção do Estado da economia; e (v) a reconfiguração das esferas local, nacional, 

regional e internacional. 

Ronaldo Munck entende que a globalização, independentemente da forma como é 

compreendida, tornou-se o novo senso comum, sendo que o termo pode ser utilizado para 
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indicar a ocorrência de diversos acontecimentos
111

. O autor aponta que no âmbito político, 

há o declínio do Estado-Nação e dos seus centros de decisão, num contexto em que as 

relações internacionais são muito fluídas. No âmbito laboral, coloca que há aumento da 

insegurança no emprego, desmonte da proteção social e compreensão do trabalho como 

recurso global
112

, o que leva a uma reconfiguração das relações laborais mundo afora. Eric 

Hobsbawm entende que o principal aspecto de ruptura diretamente relacionado à 

globalização é a insegurança no emprego, que seria “uma nova estratégia para aumentar os 

lucros, reduzindo a dependência da empresa em relação à mão de obra humana ou pagando 

menos aos empregados. Na economia capitalista moderna, o único fator cuja produtividade 

não pode ser facilmente ampliada e cujos custos não podem ser facilmente reduzidos é o 

relativo aos seres humanos. Daí a enorme pressão para eliminá-los da produção, o que 

também ocorreria se não houvesse competição internacional”
113

. 

A OIT, em estudo denominado El mundo del trabajo en el mundo 1997-1998, 

destaca que a globalização foi acompanhada pela mudança da política macroeconômica, na 

qual haveria uma valorização dos mercados de capitais, em que a esfera financeira se 

amplia e se internacionaliza rapidamente, e uma postura direcionada para a introdução de 

mecanismos voltados para a estabilização dos preços. Esses fatores colidem com uma 

política macroeconômica expansionista, que tem como objetivo taxas de crescimentos 

elevadas, o que permite a adoção de medidas voltadas ao pleno emprego e à distribuição de 

renda, questões que são reivindicadas pelos sindicatos
114

. 

Tony Judt coloca que a globalização maximiza o papel da economia, relegando a 

política enquanto espaço de tomada de decisões a um segundo plano. Seria uma 

“atualização da fé modernista na tecnologia e no gerenciamento racional que marcou os 

entusiasmos das décadas do pós-guerra”
115

. Alerta para o fato de que, ainda que a 

economia se torne internacionalizada, a política se mantém nacional, o que não deve ser 

ignorado, pois o Estado possui uma legitimidade única perante os cidadãos, tendo em vista 

que lhes presta contas sobre o que ocorre na sociedade
116

. No tocante à diminuição do 

papel do Estado, o autor entende que tal compreensão passa a ser revista a partir da crise 

econômica e financeira de 2008. Segundo Tony Judt, “quanto à ilusão de que a 
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globalização enfraqueceria os governos, facilitando a ascensão de Estados corporativos 

dominados pelo mercado, nos quais grandes corporações multinacionais dominariam a 

formulação de políticas econômicas internacionais: a crise de 2008 revelou que isso não 

passa de miragem. Quando os bancos vão à falência o desemprego aumenta brutalmente, 

quando é necessário adotar ações corretivas em larga escala, não existe ‘Estado do 

mercado corporativo’. Só o Estado que conhecemos desde o século XVIII. Ele é tudo que 

temos”
117

. 

Nesse sentido, Joseph Stiglitz afirma que estabilizadores automáticos da economia, 

como proteção social e esquemas de desemprego, foram enfraquecidos demasiadamente 

nas reformas realizadas nas últimas três décadas, em especial nos Estados Unidos e em 

alguns outros países. Analisando a crise de 2008, o autor coloca que o mercado não é 

autorregulável, sendo que o Estado possui um papel importante para fazê-lo funcionar 

adequadamente
118

. 

No âmbito econômico, para Gilberto Dupas, há processos simultâneos de 

concentração e fragmentação do processo produtivo. As manifestações no primeiro caso 

decorrem dos grandes investimentos serem feitos para manter ou adquirir liderança 

tecnológica, das redes empresariais serem globais e do poder de decisão quanto à produção 

restringir-se a poucas pessoas. Em relação ao segundo aspecto, a produção ser partilhada 

pelo mundo, a promoção da terceirização e a subcontratação de empresas são os principais 

pontos da fragmentação da produção
119

. 

Bernhard G. Gunter e Rolph van der Hoeven apontam os seguintes principais 

aspectos econômicos da globalização a partir da década de 1990 até a atualidade: (i) o 

comércio internacional triplicou, sendo que a participação dos países de baixa renda nesse 

âmbito foi reduzida; (ii) aumento em mais de vinte vezes do investimento direto 

estrangeiro no mundo, sendo que a participação dos países de baixa renda nesse âmbito 

diminuiu consideravelmente; (iii) aumento em mais de vinte vezes em investimentos de 

carteira no mundo, sendo que a participação dos países de baixa renda (com exceção da 
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Índia) é próxima de zero; e (iv) aumento da fragmentação da produção, acompanhado pelo 

declínio da participação dos países em desenvolvimento na produção internacional
120

. 

Os autores entendem que a globalização, apesar de trazer mais benefícios do que 

perdas, aumentou as desigualdades nas esferas nacionais e entre os países, assim como 

ampliou a insegurança política e econômica mesmo para aqueles que se beneficiaram 

monetariamente com esse fenômeno. Ainda, colocam que os governos deveriam investir 

mais em educação e qualificação, adotar padrões mínimos trabalhistas, providenciar e 

melhorar a proteção social e criar espaços e oportunidades para que a globalização seja 

discutida
121

.  

Percebe-se que a quantidade mencionada de inovações advindas do processo de 

globalização alterou de forma significativa as relações de trabalho, fazendo com que os 

sindicatos tenham de analisar o novo contexto em que estão inseridos para que seja 

possível a manutenção da promoção e defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores de 

forma efetiva. 

 

2.3. Fatores socioeconômicos 

Os fatores sociais e econômicos que afetaram a situação dos sindicatos são distintos 

entre si. Contudo, as delimitações entre esses fatores nem sempre são muito evidentes, o 

que nos leva a analisarmos ambos em um mesmo tópico. Tal afirmação pode ser ilustrada 

pelo fato da reorganização da produção ter efeitos sociais e econômicos. Ademais, 

questões que a princípio podem parecer exclusivamente econômicas, como a forma de 

gerenciamento dos empregados, possuem reflexos importantes na relação entre os 

sindicatos e os trabalhadores
122

. 

Os fatores socioeconômicos que serão abordados são os seguintes: (i) as novas 

tecnologias e reorganização da produção; (ii) a desconcentração da produção e a dispersão 

fabril; (iii) a mobilidade do capital; (iv) a prática dos empregadores; (v) a fragmentação 

dos trabalhadores e a heterogeneidade do mercado de trabalho; e (vi) a individualização 

das relações de trabalho. 
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As novas tecnologias e a reorganização da produção foram analisadas quando se 

estudou a reestruturação produtiva e as mudanças na organização da produção e do 

trabalho. A utilização da terceirização, a diversificação das novas ocupações existentes e a 

diminuição dos espaços físicos dos locais de trabalho foram elementos resultantes das 

novas tecnologias e da reorganização da produção que afetaram as relações de força entre, 

de um lado, os sindicatos e os trabalhadores e, de outro lado, a direção das empresas
123

. 

Para Elísio Estanque, “enquanto nos países e regiões onde o movimento operário e os 

sistemas industriais passaram pela experiência do ‘fordismo’, o velho modelo de 

sindicalismo está hoje à braços para criar estratégias de ação adequadas às atuais 

tendências globais – de fragmentação do trabalho e crise da mobilização sindical”
124

. 

Um fato é importante de ser mencionado: sob o modelo taylorista-fordista, os 

sindicatos negociavam com as empresas os meios pelos quais a introdução de tecnologias 

poderia melhorar o fluxo de trabalho, bem como de que modo que as novas formas de 

organização da produção aprimorariam as condições de trabalho. Sob o modelo toyotista, 

são os empregadores que estabelecem a introdução de novas tecnologias e de 

reorganização da produção utilizando, em diversos momentos, argumentos anteriormente 

colocados pelos sindicatos. Se a coincidência na crítica ao modelo taylorista-fordista é 

aparente e superficial, dado que os objetivos dos sindicatos e dos empregadores são 

diversos, o seu uso foi importante para convencer os trabalhadores da importância da 

introdução das novidades mencionadas
125

. 

A desconcentração fabril está diretamente relacionada com o processo de 

flexibilização adotado pelas empresas a partir do modelo toyotista em busca da produção 

enxuta, externalizando parte das atividades realizadas e reduzindo o local de trabalho. 

Assim, houve aumento de pequenas empresas, que não costumam ser alvo da ação sindical, 

tendo em vista que os resultados de campanhas de filiação nesses espaços “geralmente não 

são compensadores, precisamente porque o número de empregados é baixo e as empresas 

estão mais dispersas, fato que aumenta os custos do trabalhador sindicalizado”
126

. 
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Além disso, cabe destacar a dispersão industrial, que implicou a mudança de 

regiões onde as fábricas se instalam. O empregador, nesses casos, passou a buscar locais 

onde a força e a pressão dos sindicatos são menores e os benefícios oferecidos pelas 

autoridades locais são compensadores (por exemplo, a guerra fiscal, com a proposta de 

isenção do pagamento de impostos por um determinado período). Tal fato reduz a 

conflituosidade do sindicato nos locais em que essas variáveis são relevantes, tendo em 

vista que o temor da perda do emprego acaba por conter a intensidade da atuação sindical. 

A mobilidade do capital está relacionada com o aumento da importância do 

mercado financeiro e das atividades das empresas transnacionais em escala internacional. 

Atualmente, a facilidade de deslocamento do capital contrasta com a rigidez da mobilidade 

do trabalho. Ainda que se mencione a elevação dos movimentos migratórios em busca de 

trabalho, dos países do Sul para os países do Norte, não é possível compará-los com a 

fluidez do capital, em que decisões de mudança do local de produção são tomadas e 

efetivadas com grande rapidez
127

. Dessa forma, a mobilidade do capital dificulta a ação 

sindical, tendo em vista que “se o equilíbrio do poder econômico entre trabalho e 

administração fosse menos desequilibrado em favor do empregador na maioria das 

situações, mais trabalhadores poderiam achar que valeria a pena assumir os riscos 

envolvidos na organização sindical”
128

. 

A prática dos empregadores está ligada à adoção de métodos oriundos da 

reestruturação produtiva, que, conforme estabelece Walküre Lopes Ribeiro da Silva, 

levaram à redução das dimensões da empresa e à fragmentação da atividade produtiva
129

. 

Além disso, as empresas passaram a hostilizar os sindicatos, dado que “submetidas a um 

ambiente mais turbulento, a busca por maior flexibilidade e desregulamentação das normas 

de utilização da mão de obra, juntamente com os esforços por redução de custos, vem 

levando à crescente oposição dos empresários aos sindicatos”
130

. Nessa toada, os 
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empregadores buscam descentralizar a negociação coletiva, para serem capazes de 

gerenciar seus custos conforme as necessidades empresariais, o que conflita com a 

preferência dos sindicatos negociarem de forma centralizada, para favorecer a 

solidariedade de classe
131

. Importa ainda destacar que, com a mencionada descentralização, 

as entidades sindicais de âmbito nacional e que centralizam negociações são afetadas
132

. 

Ademais, importa destacar que a hostilidade empresarial decorre do fato de que os 

sindicatos obtêm benefícios para seus representados. Dessa forma, num contexto de 

competição interempresarial intensa, os empregadores que não negociam com sindicatos 

ou que o fazem de forma descentralizada conseguem obter vantagens relacionadas aos 

gastos com mão de obra e liberdade de atuação
133

. 

A fragmentação dos trabalhadores está ligada com a dificuldade de concentração de 

demandas, o que acaba por enfraquecer a coesão e a solidariedade trabalhista. Segundo 

Leôncio Martins Rodrigues, são fatores que ocasionam a fragmentação: (i) dispersão da 

produção; (ii) redução da dimensão da fábrica e aumento da produção em pequenas 

empresas; (iii) maior mobilidade do capital; (iv) descentralização da negociação coletiva; 

(v) flexibilização da produção; e (vi) maior heterogeneidade da força de trabalho
134

.  

Richard Hyman, que denomina esse fenômeno de desagregação da classe 

trabalhadora, acrescenta que a introdução de mecanismos de participação dos empregados 

pela empresa, como os CCQs, desafia o sindicato como entidade de representação
135

 e faz 

com que a relação capital-trabalho seja realizada sem intermediários. 

A heterogeneidade do mercado de trabalho decorre da diminuição da figura do 

trabalhador-padrão, que possuía contrato indeterminado, era homem (que sustentava toda a 

família), trabalhava oito horas por dia e era a espinha dorsal do movimento sindical
136

. 

Atualmente, é impossível identificar o arquétipo do trabalhador em qualquer país do 

mundo
137

. A diversificação das modalidades contratuais (por exemplo, o contrato por 

tempo determinado e de tempo parcial), o aumento da participação da mulher e presença 

do trabalhador imigrante criam novas situações para o sindicalismo, como as maneiras de 
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conceber formas para atrair trabalhadores com contratos precários e atentar para questões 

de gênero, que historicamente foram negligenciadas. 

Contribuíram para a referida heterogeneidade a remuneração e jornadas flexíveis, a 

influência da terceirização no emprego formal (que passou a conviver com o aumento da 

informalidade) e a troca das carreiras profissionais com conteúdos definidos pela exigência 

permanente de atualização. Isso fez com que estruturas difusas surgissem no mercado de 

trabalho, o que acabou por dificultar a atuação dos sindicatos
138

. 

Apesar de evidências que apontam para uma acentuação da fragmentação e 

heterogeneização dos trabalhadores, não se deve idealizar um passado onde o movimento 

sindical era coeso e homogêneo. Conforme afirma Armando Boito Junior, “as classes 

trabalhadoras sempre apresentaram uma heterogeneidade e fragmentação socioeconômica 

muito grandes. Essa fragmentação se renova e se transforma a cada nova etapa do 

capitalismo. Sua importância e seu significado dependem, também, da conjuntura política, 

econômica e social”
139

. Ademais, Armando Boito Junior e Paula Marcelino entendem que 

também há um processo de homogeneização de determinados trabalhadores, fato que não é 

mencionado por determinados estudiosos do sindicalismo. Haveria uma tendência à 

homogeneização entre: (i) os trabalhadores da classe média e os operários; (ii) os 

trabalhadores de nacionalidades distintas; e (iii) os trabalhadores e as trabalhadoras
140

. 

Finalmente, cabe mencionar a individualização das relações de trabalho e o 

enfraquecimento da compreensão do trabalho coletivamente. As políticas de participação 

na empresa, a remuneração mensurada a partir do estabelecimento de metas a serem 

cumpridas pelo empregado e a postura hostil do empresariado em face dos sindicatos são 

elementos que privilegiam o tratamento das questões relacionadas à relação de trabalho de 

forma individual. Ainda, nos momentos em que há elevação do desemprego, aumenta o 

temor em se filiar ao sindicato e desagradar o empregador, podendo provocar retaliações 

em um cenário em que há dificuldades em obter um emprego. É importante destacar que, 

se atualmente a decisão de se juntar ao sindicato envolve questões particulares, como os 

benefícios advindos da filiação, anteriormente o trabalhador o fazia considerando também 
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que a melhor forma de enfrentar os problemas da relação de trabalho era coletivamente, 

diante de sua impotência em face do empregador. A tarefa dos sindicatos era conseguir 

integrar dentro da entidade uma diversidade de interesses para se atingir objetivos 

comuns
141

.  

Contudo, essa tarefa encontra grandes obstáculos de ser realizada a partir do 

momento em que o empregador adota políticas que visam integrar o trabalhador na 

empresa, estimulando-o a apreender o problema empresarial como seu problema, e levam o 

trabalhador a não ter mais a empresa como parte contrária da relação de trabalho, mas 

como parceira que pode ajudar e contribuir a resolver questões relacionadas ao trabalho de 

forma mais efetiva que os sindicatos. Esse fato, segundo Leonardo Mello e Silva, somado 

ao enfoque na flexibilização e não na regulação das relações de trabalho, faz com que a 

reestruturação produtiva tenha aspectos privatizantes
142

.  

 

2.4. Fatores político-institucionais 

Os fatores político-institucionais ocorreram concomitantemente aos 

socioeconômicos e, da mesma forma, tiveram uma grande influência no processo de 

enfraquecimento dos sindicatos. Nesse âmbito, serão analisados os seguintes aspectos: (i) o 

fim do socialismo real no leste europeu e as derrotas da esquerda; (ii) a ascensão de 

governos neoliberais, com as eleições de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, no Reino 

Unido e nos Estados Unidos, respectivamente; e (iii) o ataque aos direitos trabalhistas. 

O fim do socialismo real na porção oriental da Europa é apontado por ter afetado o 

sindicalismo de forma indireta. Os sindicatos mais importantes do mundo não se 

identificavam diretamente com o regime soviético, o que pode ser atestado pelo fato que 

AFL-CIO (Estados Unidos), TUC (Reino Unido), DGB (Alemanha) e CGIL (Itália) não 

eram filiadas à FSM (Federação Sindical Mundial), alinhada à URSS, mas à CIOSL 

(Confederação Internacional das Organizações Sindicais Livres). Contudo, a derrota de um 

regime que, sem entrar no mérito da sua real aplicação, defendia teses igualitaristas e 

coletivistas, colaborou para o refluxo global enfrentado pela esquerda, num contexto em 

que as derrotas eleitorais cresciam em todo o mundo, com o deslocamento do eleitorado 

para o centro e a direita do espectro político. Para Leôncio Martins Rodrigues, “do ponto 
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de vista dos partidos social-democratas, socialistas, trabalhistas e especialmente 

comunistas, as derrotas sofridas foram ideologicamente tanto mais graves quanto 

decorreram de mudanças das preferências do eleitorado e não de golpes militares”
143

. 

Partindo-se do pressuposto de que governos de esquerda tendem a favorecer os sindicatos e 

governos de direita tendem a criar dificuldades para o sindicalismo
144

, sendo essas 

condutas dos governos referentes às possibilidades de diálogo social e promoção ou 

eliminação de legislação que preveja amplas funções às entidades sindicais, dentre outras, 

percebe-se que as derrotas da esquerda foram negativas para o movimento sindical. 

Simultaneamente ao recuo da esquerda, há a ascensão de governos neoliberais, 

sendo seus símbolos a vitória de Margaret Thatcher no Reino Unido em 1979 e de Ronald 

Reagan nos Estados Unidos em 1980. Georges Spyropoulos entende que há uma mudança 

do papel dos governos, que deixam de ter uma posição de redistribuidor social e adotam 

outra em que sua intervenção é menor e em que são contrários à regulamentação das 

relações de trabalho
145

. O período neoliberal tem como marca a adoção de políticas 

privatizantes, a desregulamentação da economia e a flexibilização da legislação trabalhista. 

Nesse contexto, os sindicatos possuem uma relação conflitiva com os governos, variando 

de país para país. Contudo, é possível notar o desgaste do neoliberalismo em determinados 

locais do mundo, especialmente na América Latina, em que candidatos de esquerda e de 

centro-esquerda venceram eleições nos anos 2000
146

. 

Em determinados lugares, como na Inglaterra, verificou-se uma atuação legislativa 

com intuito de restringir a ação sindical, com “a aprovação, pelo Parlamento Conservador, 

de um conjunto de atos fortemente coibidores da atuação sindical, visando destruir desde a 

forte base fabril dos shop stewards até as formas mais estabelecidas do contratualismo 

entre capital, trabalho e Estado, expresso, por exemplo, nas negociações coletivas”
147

. Em 

outros locais, apesar de não haver a edição de leis que criavam obstáculos aos sindicatos, 

os governos impingiam derrotas políticas contundentes, como ocorreu no Brasil em 1995, 

sob o Governo FHC, durante a greve dos petroleiros, quando houve a intervenção do 
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Exército nas refinarias ocupadas pelos trabalhadores, após o movimento grevista ter sido 

considerado abusivo pelo Tribunal Superior do Trabalho
148

. 

O ataque aos direitos trabalhistas é fruto dos dois fatores político-institucionais 

acima referidos. As empresas, com o objetivo de reduzir ao máximo os gastos com mão de 

obra, adotam uma série de medidas que precarizam as relações de trabalho, como a 

terceirização e a contratação por tempo parcial ou de forma temporária, além de optar por 

endurecer o comportamento com os sindicatos, seja buscando descentralizar a negociação 

coletiva, seja deslocando a planta fabril para locais em que o movimento sindical é pouco 

atuante. Em momentos de crises econômicas, os primeiros cortes realizados pelas empresas 

são os relacionados com a mão de obra. Como exemplo, mencionamos o caso da Embraer 

que dispensou mais de quatro mil trabalhadores em fevereiro de 2009, sob a justificativa de 

enfrentar dificuldades advindas da crise econômica e financeira mundial iniciada em 

outubro de 2008
149

. 

Agências internacionais, como o FMI, sugerem e pressionam os países a flexibilizar 

os direitos trabalhistas, condicionando, em muitos casos, ajuda financeira a reformas nesse 

âmbito. Outra instituição que atuou para reduzir o tamanho da legislação trabalhista nos 

países foi o Estado, tendo em vista que é o responsável pela produção de leis. Conforme 

afirma Walküre Lopes Ribeiro da Silva, “o papel do Estado foi preponderante no 

surgimento das numerosas modalidades de contratos atípicos e precários a partir dos anos 

80. Diversas razões justificaram a promoção da flexibilização das relações de trabalho, 

desde combater o desemprego crescente até favorecer a competitividade no mercado 

mundial. Sem dúvida essa intervenção estatal teve um impacto desestabilizador nas 

relações coletivas de trabalho”
150

. 

Cabe mencionar que as investidas promovidas contra os direitos dos trabalhadores 

colocam os sindicatos em uma posição defensiva, dado que as possibilidades de ampliação 

dos direitos ficam prejudicadas em uma conjuntura desfavorável para tanto. Exemplo disso 
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é que, em diversos lugares, a principal preocupação do sindicato passa a ser a manutenção 

dos empregos existentes e a defesa de direitos já conquistados, colocados em cheque a 

partir do fim da década de 1970
151

. 

 

2.5. Crise x declínio 

O quadro de enfraquecimento dos sindicatos desencadeado a partir da crise do 

modelo taylorista-fordista deu início a um debate na literatura especializada sobre os seus 

significados para o movimento sindical: tratar-se-ia de um processo irreversível, no qual a 

perda de força e importância do sindicalismo seria contínua, ou estaríamos diante de uma 

situação momentânea, na qual os problemas enfrentados poderiam ser superados. 

O primeiro posicionamento compreende que os sindicatos estão em declínio ou em 

decadência. Armando Boito Junior afirma que os defensores desse ponto de vista 

estabelecem que há uma “perda crescente e irreversível de energia”
152

, o que caracterizaria 

a decadência do movimento sindical. Richard Hyman entende que os autores dessa linha 

veem a redução das taxas de sindicalização, a diminuição da efetividade da ação sindical e 

os conflitos inter e intrassindical como elementos de um processo de desagregação da 

classe trabalhadora e o fim do sindicalismo solidário, dada a falta de perspectiva de 

mudança do quadro mencionado
153

. Marco Aurélio Santana e José Ricardo Ramalho 

afirmam que a interpretação pessimista da situação vivida pelos sindicatos constata um 

declínio terminal dessas entidades
154

. 

Leôncio Martins Rodrigues coloca que “declínio é entrar em decadência, decair, 

perder vitalidade de modo inexorável, ainda que o ritmo possa ser mais lento ou rápido. É 

um processo mais do que um estado”
155

. O autor entende que os problemas enfrentados 

pelos sindicatos em face das mudanças socioeconômicas e político-institucionais, a não 

concepção de respostas e a dificuldade de se adaptar a essas situações são indicadores de 

que os sindicatos estariam em declínio. Importante destacar que a análise do autor tem 

como foco o sindicalismo europeu.  
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O segundo posicionamento compreende que o sindicalismo está em crise. Armando 

Boito Junior afirma que presenciamos um refluxo do movimento sindical, pois, se há um 

recuo de suas atividades em países desenvolvidos (em que era forte), o mesmo não ocorre 

em países da Europa Oriental e da Ásia, onde se constata um crescimento do sindicalismo 

(apesar de ser fraco). O autor coloca que, em relação aos países centrais, os índices de 

sindicalização estão no patamar de 40 anos atrás e que, comparando com a década de 1980, 

há sinais de recuperação do movimento sindical. No tocante aos países do leste europeu, 

coloca que a liberdade sindical vivenciada a partir da queda do regime socialista estimulou 

as atividades sindicais e que “o simples fato de o movimento sindical encontrar-se em 

ascensão na Ásia, região mais populosa do planeta e onde a economia capitalista mais tem 

crescido, já seria suficiente para evitarmos falar em decadência do sindicalismo. Não 

podemos nos deixar ofuscar pelo eurocentrismo. Se um movimento social está crescendo 

na Ásia, esse movimento tem futuro”
156

.  

Apesar da constatação de recuo do movimento sindical nos países desenvolvidos, 

Armando Boito Junior e Paula Marcelino notam que, em alguns locais, há uma retomada. 

Como exemplo, citam as greves gerais deflagradas na França em reação às políticas 

adotadas por Nicolas Sarkozy no primeiro semestre de 2009 e a importante participação 

que o sindicalismo norte-americano teve na eleição de Barack Obama em 2008
157

. 

Richard Hyman refuta a tese da desagregação da classe operária e do fim do 

sindicalismo solidário, pois o argumento seria construído a partir de uma compreensão 

equivocada (e de certa forma romantizada) da forma pela qual teria ocorrido a unidade dos 

trabalhadores e construída a solidariedade no movimento sindical. O autor entende que a 

apreensão histórica do período possibilita a análise da questão em termos menos 

cataclismáticos
158

. Nessa linha, Marco Aurélio Santana e José Ricardo Ramalho colocam 

que “embora os ideólogos dos sindicatos possam ter concebido tradicionalmente o 

coletivismo como um valor moral em si, o mais realista seria supor que – à parte os 

momentos de mobilização de massas – a maioria dos membros dos sindicatos aderiu à 

organização coletiva como meio eficaz de tornar realidade suas necessidades e aspirações 

individuais”
159

. 
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Leôncio Martins Rodrigues afirma que “crise é uma alteração súbita nos rumos de 

um processo, uma ruptura de uma situação de equilíbrio ou de um desenvolvimento que até 

então seguia rumos normais, quer dizer, previsíveis”
160

. A crise, para o autor, teria se 

manifestado nos primeiros momentos de dificuldades do sindicalismo, sendo que a 

persistência dessas teria levado ao declínio. 

Não se questiona o fato que o sindicalismo enfrenta dificuldades em todo o mundo. 

Contudo, entendemos que não existem elementos suficientes para se apontar para a 

irreversibilidade do processo, seja pelo fato de que a análise global da situação dos 

sindicatos demonstra que há surgimento expressivo de atividades sindicais em locais onde 

anteriormente esse fenômeno era nulo ou de pouco alcance e pela retomada da ação 

sindical em outros locais, seja pelo motivo de que não existem modalidades de 

trabalhadores cuja organização é impossível, sendo que a heterogeneidade do mercado de 

trabalho não implica necessariamente o fracasso do sindicalismo. Exemplo disso é a 

organização coletiva dos trabalhadores informais na Índia. 

 

2.6. Aspectos da crise dos sindicatos no Brasil 

No Brasil, também se pode afirmar que os sindicatos enfrentam um momento de 

crise. Embora os acontecimentos tenham ocorrido de forma não simultânea aos países 

desenvolvidos, diversos fatores socioeconômicos e político-institucionais influíram de 

forma decisiva para os rumos tomados pelo sindicalismo. 

O fim da década de 1970 e o começo da década de 1980 é um período caracterizado 

pela ascensão do movimento sindical brasileiro. As greves de 1978, 1979 e 1980 na região 

do ABC paulista indicam o ressurgimento da ação sindical, que, havia dez anos, não 

ocorria de forma expressiva. A dimensão do movimento grevista tomou grandes 

proporções e perpassou “um amplo espectro de assalariados, transformando-se em um fato 

político fundamental que iria mudar, a médio prazo, a geografia do poder ao trazer para o 

centro do debate, uma nova agenda política onde sobressaíam as demandas dos 

trabalhadores”
161

. Eram anos de ditadura militar, iniciada em 1964. 

Importa ainda destacar que as greves do fim dos anos 1970 e começo dos anos 1980 

marcam o mencionado surgimento do novo sindicalismo ou sindicalismo autêntico. Essa 
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vertente do movimento sindical criticava o modelo corporativo de relações coletivas de 

trabalho vigente à época no Brasil (sendo que muitos elementos ainda persistem 

atualmente), defendia a liberdade e autonomia sindical (e a ratificação da Convenção n. 87 

da OIT), o fim da contribuição sindical compulsória e a implantação de organizações por 

local de trabalho. A principal expoente desse movimento foi a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), criada em agosto de 1983. 

A década de 1980 foi intensa para os trabalhadores e pode-se colocar que há a 

consolidação do movimento sindical. Para Adalberto Moreira Cardoso, as principais 

características desse período são: (i) os sindicatos foram uma das principais expressões de 

insatisfação e oposição à ditadura militar; (ii) o modelo corporativo se mostrou flexível, 

dado que serviu tanto aos impulsos autoritários como aos seus críticos (dado que o novo 

sindicalismo apesar de combatê-lo, optou por disputar politicamente o movimento sindical 

dentro da estrutura); (iii) as condições de trabalho então existentes, com a prática de muitas 

horas extras, alta rotatividade e administração despótica fez com que o sindicalismo fosse 

capaz de encontrar meios de ação unificadores dos trabalhadores a partir dessas questões; 

(iv) as altas taxas de inflação estimulavam a atuação sindical em busca da recomposição do 

poder de compra dos salários; (v) a crise fiscal do Estado, em que a qualidade dos serviços 

prestados e o valor dos salários dos servidores públicos foram corroídos, serviu de impulso 

para a atuação dos sindicatos desse setor; e (vi) a crise econômica pela qual passou o Brasil 

durante grande parte dos anos 1980 dava vazão a uma postura conflitiva do 

sindicalismo
162

. O período de 1978 a 1988 é denominado por Iram Jácome Rodrigues de 

“fase heróica”
163

 do movimento sindical, dado que a ação sindical é retomada e as questões 

ligadas às relações de trabalho ganham importância no país. 

Entretanto, dois elementos que ocorreram no final dos anos 1980 tiveram impactos 

significativos no sindicalismo. O primeiro foi a promulgação da Constituição Federal de 5 

de outubro de 1988, em que, apesar da previsão da liberdade sindical no caput do art. 8º, 

manteve-se a unicidade sindical no inciso II do mesmo artigo
164

. Tal fato significou a perda 

de uma oportunidade histórica para a democratização da legislação referente às relações 

coletivas de trabalho no país, tendo em vista que, em países onde vigoraram modelos 

sindicais corporativos, as transições para a liberdade sindical ocorreram em processos de 
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redemocratização política, como na Itália (na década de 1940), na Espanha e em Portugal 

(na década de 1970). 

O segundo elemento foi a eleição de Fernando Collor de Melo para a presidência da 

República em 1989, ao vencer no segundo turno o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, 

uma das principais lideranças do novo sindicalismo. Fernando Collor de Melo dá início ao 

neoliberalismo no país a partir de uma série de reformas com o objetivo de liberalizar a 

economia brasileira, como a abertura comercial. O ambiente existente estimulava a adoção 

de medidas de reestruturação produtiva no Brasil, em especial nos pólos mais 

desenvolvidos da indústria
165

, fazendo com que os sindicatos brasileiros se deparassem 

com uma série de problemas já mencionados quando se tratou dos fatores socioeconômicos 

da crise do sindicalismo. 

A partir de então, conforme observam Marcio Pochmann, Reinaldo Muniz Barreto 

e Sergio Eduardo Arbulu Mendonça, há uma desarticulação de parte da cadeia produtiva, a 

descentralização da produção, a aplicação de novos métodos de gestão de mão de obra e o 

aumento da terceirização e da remuneração flexível
166

. 

A implantação do Plano Real, conduzida pelo Ministro da Fazenda e futuro 

presidente da República Fernando Henrique Cardoso, agravou a situação. De acordo com 

Marco Antonio de Oliveira, “ao se optar por uma via de estabilização com base na 

sobrevalorização cambial, na elevação das taxas de juros e na aceleração da abertura 

comercial, agravou-se a situação do mercado de trabalho, sobretudo no que diz respeito à 

geração de empregos formais e à precarização de parte da população ocupada, com o 

conseqüente crescimento do trabalho autônomo e do assalariamento sem carteira”
167

. 

A década de 1990 foi um período difícil para os sindicatos, sendo que Adalberto 

Moreira Cardoso entende que suas principais características são: (i) a redemocratização 

diminuiu os efeitos contestatórios da postura conflitiva do sindicalismo; (ii) a estrutura 

sindical manteve-se intacta; (iii) são introduzidas medidas de reestruturação produtiva, em 

que se tenta afastar a participação sindical no âmbito do local de trabalho; (iv) a 

estabilização da economia e o controle da inflação reduzem o potencial agregador dos 

pleitos de recomposição de perdas salariais; (v) o funcionalismo público, num contexto de 
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economia estável, tem suas reivindicações mal vistas pela sociedade, em especial após a 

estigmatização dos mesmos como marajás; e (vi) o controle da crise econômica dá 

respaldo popular às políticas do governo FHC
168

. Marco Antônio de Oliveira vê que o eixo 

central das reivindicações do sindicalismo muda da questão salarial, predominante nos 

anos 1980, para a questão do emprego
169

. 

É importante destacar que em 1995 houve a desindexação salarial, o que colocou 

fim a trinta anos de política salarial, em que o salário era determinado a partir de um 

patamar de perdas em decorrência da inflação elevada. Com o controle da inflação, optou-

se pela desindexação. O movimento sindical entreviu dificuldades com esse cenário, 

principalmente com os trabalhadores menos organizados e com menor poder de 

negociação em locais menos desenvolvidos e em um ambiente de recessão econômica
170

. 

O Governo FHC foi marcado por uma postura antinegociação
171

, sendo que as duas 

primeiras grandes demonstrações disso foram o abandono da experiência das câmaras 

setoriais
172

 e a já mencionada greve dos petroleiros de 1995. Importante ainda destacar que 

nos anos 1990 há uma grande polarização no movimento sindical, entre a CUT, defensora 

do “sindicalismo de confronto”
173

 e opositora dos Governos Collor e FHC, e a Força 

Sindical, adepta do “sindicalismo de resultados”
174

 e participante dos dois governos 

mencionados.  
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Os anos 2000 foram marcados pelo fim do segundo mandato de Fernando Henrique 

Cardoso e pelos dois de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). A relação entre o 

movimento sindical e o Governo Lula, apesar de inúmeras críticas do primeiro à política 

econômica no primeiro mandato (2003-2006), teve aspectos de cooperação, como a criação 

da Comissão Quadripartite para propor o fortalecimento do salário mínimo
175

 e a 

promulgação da Lei n. 10.820/03, fruto de um processo negocial realizado entre Governo, 

bancos comerciais e centrais sindicais e que possibilitou a expansão do crédito consignado 

no país
176

. Esperava-se que fossem elaboradas propostas de mudanças das leis relativas às 

relações coletivas de trabalho, especialmente em decorrência do passado de líder sindical 

de Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, o insucesso dos debates do Fórum Nacional do 

Trabalho, espaço criado para a discussão da reforma sindical e trabalhista, fez com que não 

prosperasse proposta alguma que alterasse a substância do modelo corporativo. Iram 

Jácome Rodrigues, José Ricardo Ramalho e Jefferson José da Conceição afirmam que “há 

problemas de fundo que, se não são impeditivos de uma transformação mais radical do 

edifício corporativo, trazem muitas dificuldades para a construção de um consenso mínimo 

sobre uma reforma sindical”
177

. 

A única medida do Governo Lula nesse aspecto foi a promulgação da Lei n. 

11.648/08, que reconheceu formalmente as centrais sindicais e as incluiu na partilha da 

distribuição da contribuição sindical, sendo que sua existência legal está vinculada à 

mensuração de sua representatividade. O mencionado diploma legal contou com apoio de 

ampla maioria do movimento sindical, que à época firmou um acordo com o Governo Lula 

para que a contribuição sindical fosse extinta e um projeto de Lei que regulamentasse a 
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contribuição negocial
178

 fosse apresentado ao Congresso Nacional. Entretanto, nada foi 

feito a respeito até o presente momento.  

A compatibilidade da Lei das Centrais com o modelo sindical brasileiro tem sido 

questionada. Segundo Walküre Lopes Ribeiro da Silva et al., “a Lei n. 11.648 coloca-nos 

diante de um dilema: ou reforma-se a Constituição e integram-se as centrais no sistema 

confederativo em um contexto de liberdade sindical ou ignora-se a Constituição sob o risco 

de deslegitimar o ordenamento jurídico e o regime democrático”
179

. É importante pontuar 

que o referido diploma legal está sendo contestado perante o STF na ADIn 4.067, sendo 

que seu julgamento ainda não foi concluído. 

Ademais, cabe destacar que, em relação às disputas do movimento sindical, no 

segundo mandato do Governo Lula configurou-se uma unidade de ação entre as centrais 

sindicais
180

, tendo o debate sobre o modelo corporativo se tornado inexistente. 

O Governo Lula, durante a crise econômica e financeira que teve início em 2008, 

elaborou medidas em conjunto com os empresários e sindicatos para atenuar os efeitos 

sobre o mercado de trabalho, como a extensão por mais dois meses do recebimento do 

seguro-desemprego para os trabalhadores de setores que foram atingidos com mais 

intensidade
181

.  

No tocante à atuação dos sindicatos, Iram Jácome Rodrigues, José Ricardo 

Ramalho e Jefferson José da Conceição afirmam que no Governo Lula houve uma melhora 

na forma de tratamento dos trabalhadores pelo Estado. Somando isso ao fato da existência 

de um contexto no qual o Governo participa ativamente na definição de políticas de 

desenvolvimento, os autores colocam que “a ação sindical (...) parece dar sinais de 

ressurgimento e pode ser apontada como responsável pela melhora dos indicadores 
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referentes ao mercado de trabalho nos últimos cinco anos, revertendo uma pauta que nos 

anos 90, se restringia à luta pela defesa do emprego”
182

. 

Armando Boito Junior e Paula Marcelino entendem que há uma retomada da ação 

sindical a partir de 2004, em razão da criação de novas centrais sindicais e do número de 

greves ter sido significativo no período entre 2004 e 2008, no qual se obtiveram aumentos 

reais de salário
183

. O fenômeno que os autores denominam como “o novo ciclo de greves” 

teria as seguintes causas: (i) crescimento econômico, ainda que não expressivo; (ii) 

recuperação do emprego; (iii) a taxa de inflação dos alimentos ser superior à taxa de 

inflação média; (iv) existência de um regime democrático; (v) existência de um grande 

número de dirigentes sindicais ocupando cargos no governo federal; (vi) enfraquecimento 

do neoliberalismo; (vii) disputas políticas entre as centrais sindicais; e (viii) experiência de 

uma década do movimento sindical com os processos de reestruturação produtiva. Tratar-

se-iam de greves ofensivas, dado que o objetivo não seria preservar, mas garantir novos 

direitos
184

, sendo que seus promotores seriam setores do sindicalismo que são os mais 

mobilizados há algum tempo, como os metalúrgicos, bancários, petroleiros, funcionários 

públicos e trabalhadores da construção civil.  

Para Armando Boito Junior e Paula Marcelino, “o ciclo grevista de 2004-2008 

parece indicar, portanto, que, as mudanças ocorridas no sindicalismo brasileiro não foram 

tão radicais como poderíamos ser levados a crer lendo os autores que insistem, de modo 

unilateral e genérico, na idéia de crise do sindicalismo como resultado da mutação 

tecnológica, da nova organização do processo do trabalho e da transformação na 

composição das classes trabalhadoras”
185

. Contudo, são detectados dois grandes 

problemas: a acomodação política, em razão de parcela das lideranças sindicais fazer parte 

do governo federal, e o distanciamento entre a base e a cúpula do sindicalismo, seja pela 

divergência das formas de atuação, seja pela ausência de dirigentes sindicais nos locais de 

trabalho
186

.  
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A taxa de sindicalização no Brasil, em face da evolução histórica do movimento 

sindical referida, é indicativo importante (embora, como já colocado, parcial) acerca dos 

problemas enfrentados pelos sindicatos atualmente: na década de 1980, segundo o Instituto 

Observatório Social, uma média de 32% de trabalhadores eram sindicalizados
187

; no 

entanto, conforme demonstra o PNAD do IBGE de 2009, apenas 17,7% dos trabalhadores 

são filiados a uma entidade sindical
188

. Além disso, houve nesse período fragmentação e 

pulverização da negociação coletiva de trabalho
189

, tanto em decorrência do aumento de 

número de sindicatos criados como por estratégia empresarial. 

 

3. As respostas dos sindicatos 

Diante das dificuldades e problemas enfrentados e das situações em que se 

encontram os sindicatos, diversas ideias foram concebidas para que o quadro acima 

mencionado fosse superado. Cumpre colocar que as iniciativas adotadas nos diferentes 

lugares do mundo não apresentam uma uniformidade ou coordenação de atuação, tendo em 

vista que a ação sindical depende das características específicas de cada país. 

Inicialmente, identificam-se mudanças na forma pela qual o internacionalismo 

sindical, enquanto expressão da ação, da cooperação e da solidariedade internacionais do 

movimento sindical que tem por objetivo a emancipação social, tem procurado articular as 

distintas ações dos sindicatos em todo o mundo e a maneira que as entidades nacionais se 

relacionam. Sendo assim, serão apontadas diferenças entre o que se entende por velho e 

novo internacionalismo. 

Ademais, são analisadas as posturas do movimento sindical em face do conjunto de 

transformações no qual está inserido. A OIT coloca que em face das dificuldades 

enfrentadas pelos sindicatos, as estratégias adotadas são: (i) prestação de novos serviços; 

(ii) filiação de novos membros aos sindicatos; (iii) abertura de novos espaços de 

negociação coletiva; e (iv) realização de novas alianças
190

. 
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Walküre Lopes Ribeiro da Silva afirma que existem dois comportamentos: (i) 

defesa do status quo, por meio da manutenção da representação do trabalhador 

sindicalizado padrão e da negação da incorporação das novas tecnologias e da 

reestruturação produtiva; ou (ii) ampliação da base de representação, participando das 

novidades introduzidas
191

. Nossa análise tem enfoque sobre esse último comportamento, 

tendo em vista que as inovações de atuação e organização sindicais são concentradas nesse 

âmbito. 

 

3.1. O velho e o novo internacionalismo 

Richard Hyman entende que o velho internacionalismo era pautado por três 

características principais: (i) a classe trabalhadora seria a responsável pela emancipação 

humana; (ii) o desenvolvimento e avanço do capitalismo implicariam a homogeneização 

dos trabalhadores; e (iii) ao atingir essa homogeneização, os trabalhadores se constituiriam 

enquanto classe, adquirindo consciência dos seus interesses em comum e rejeitando 

quaisquer conflitos advindos de diferenças de nacionalidades. Contudo, o autor coloca que 

tais fatos não ocorreram da maneira como eram previstos, seja porque o desenvolvimento 

do capitalismo não levou à homogeneização dos trabalhadores, seja porque, em diversos 

casos, os interesses de membros de um determinado sindicato eram definidos em 

contraposição aos interesses de membros de outra entidade sindical, o que fragmentou a 

solidariedade
192

. 

Inicialmente, as primeiras manifestações do internacionalismo ocorreram por meio 

das Internacionais Operárias, que aconteceram em três ocasiões (1864, 1889 e 1919). Na 

segunda metade do século XX foram fundadas confederações internacionais, que passaram 

a ter papel relevante em face do internacionalismo. A Federação Sindical Mundial (FSM) 

foi criada em 1945 e concebida, a princípio, como entidade sindical internacional única. 

Contudo, houve uma divisão em 1949, com a criação da Confederação Internacional das 

Organizações Sindicais Livres (CIOSL) pelos sindicatos dos países ocidentais, que buscou 

se contrapor à FSM, que possuía maioria de sindicatos simpatizantes aos países socialistas. 
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Em 1968, foi criada a CMT (Confederação Mundial dos Trabalhadores), agregando 

sindicatos católicos
193

. 

Apesar das orientações ideológicas distintas, Boaventura de Sousa Santos e Hermes 

Augusto Costa apontam que havia coincidências no comportamento das três entidades: (i) 

o distanciamento entre a cúpula e a base; (ii) a replicação das divisões da Guerra Fria; (iii) 

a reprodução de comportamentos dos Estados-Nação; (iv) o enfoque nas relações sindicais 

dos países do Norte; (v) a compreensão do trabalhador a partir do padrão europeu e norte-

americano
194

. Ronaldo Munck entende que houve nesse período um imperialismo sindical, 

que teria sido exercido inicialmente pelos sindicatos do Reino Unido e, posteriormente, dos 

Estados Unidos, sendo que os sindicalistas do Sul foram consideravelmente afetados com 

as interferências em seus países, especialmente os da América Latina
195

. 

Com o fim da Guerra Fria, essa modalidade de atuação das confederações 

internacionais perdeu espaço. Em 2006, a CIOSL e a CMT se fundiram, criando a 

Confederação Sindical Internacional (CSI). A CSI, ainda que desempenhe ações 

importantes, como a produção de relatórios anuais sobre a violação de direitos sindicais ao 

redor do mundo e a promoção de campanhas em defesa de sindicalistas ameaçados ou 

perseguidos, possui limitações, dado que tem uma estrutura reduzida, o que diminui suas 

possibilidades de atuação
196

. 

Boaventura de Sousa Santos e Hermes Augusto Costa colocam que a crise do velho 

internacionalismo cria condições para a emergência de um novo internacionalismo e 

propõem seis teses que caracterizam os movimentos que estariam se desenrolando 

atualmente. Segundo os autores, pode-se falar que: (i) a afirmação do novo 

internacionalismo operário se assenta cada vez mais na ideia de cidadania; (ii) o novo 

internacionalismo operário constitui uma forma, entre outras, de globalização contra-

hegemônica, cujo sucesso parece depender cada vez mais das coligações com outros atores 

e das articulações com outras lutas emancipatórias em outros campos sociais; (iii) o novo 

internacionalismo operário é, em si mesmo, uma realidade cada vez mais plural, sendo 

mais adequado falar em internacionalismo do que em internacionalismo operário; (iv) o 
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novo internacionalismo operário não ocorreria apenas globalmente, mas também regional, 

nacional e localmente, por meio da articulação de diferentes escalas em que ocorrem as 

lutas de resistência; (v) existiriam rupturas e continuidades entre o velho e o novo 

internacionalismo; e (vi) o novo internacionalismo estaria em construção e suas 

manifestações seriam embrionárias
197

. 

Peter Waterman entende que o novo internacionalismo possui as seguintes 

características: (i) privilegia as relações com os trabalhadores no local de trabalho ao invés 

das relações entre entidades; (ii) estimula a criação de redes internacionais descentralizadas 

e flexíveis; (iii) passa de um modelo de ajuda para outro de solidariedade; (iv) vai de um 

modelo de declarações verbais para outro que enfoque as relações com os trabalhadores; 

(v) vai de uma noção de solidariedade de exportação para outra exercida localmente e que 

combate os efeitos internacionais da exploração; (vi) aumenta o espectro de solidariedade, 

indo além dos trabalhadores; (vii) a expressão da solidariedade internacional ocorre 

conforme as necessidades cotidianas de cada local; (viii) relaciona-se com outros 

internacionalismos democráticos; (ix) o financiamento de atividades internacionais ocorre 

de forma a concretizar as ações do internacionalismo; (x) os debates intrassindicais são 

feitos igualmente entre os participantes, sem apegos a hierarquia; (xi) integra intelectuais 

afins com os trabalhadores; (xii) o internacionalismo é exercido a partir do local de 

trabalho; e (xiii) não deve haver divisões geográficas para o desenvolvimento do novo 

internacionalismo
198

.  

Elísio Estanque, Richard Hyman, Ronaldo Munck e Boaventura de Sousa Santos e 

Hermes Augusto Costa ressaltam o importante papel que a internet pode ter na facilitação 

da comunicação entre o movimento sindical internacional, na medida em que os contatos 

podem ser feitos de forma mais fácil e barata do que se fazia anteriormente, além do fato 

da disseminação da informação ser mais veloz pela rede mundial de computadores, criando 

condições mais favoráveis para que mobilizações sejam articuladas e os sindicatos de 

diferentes países, integrados
199
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As principais diferenças entre o velho e o novo internacionalismo, para Edward Webster 

e Rob Lambert, são que, enquanto o primeiro seria hierarquizado, centralizado, controlador, lento 

nas decisões, burocrata, com ênfase apenas nos trabalhadores e predominante no Norte, o 

segundo seria construído em rede, descentralizado, participativo, rápido nas decisões, flexível, 

aberto a construções com movimentos sociais e predominante no Sul
200

. 

 

3.2. Novas propostas de organização sindical dos trabalhadores: a ampliação da base 

de representação e a classe-que-vive-do-trabalho 

A crise do sindicalismo estimulou a elaboração de uma série de propostas com 

vistas à superação das dificuldades enfrentadas. Primeiramente, são analisadas as novas 

ideias relacionadas à organização coletiva dos trabalhadores. Após, será dado enfoque no 

comportamento dos sindicatos em face da sua base de representação. 

Existem autores que defendem a concepção do sindicato como movimento social. 

Antes de analisar essa ideia, é relevante estabelecer que movimentos sociais “são redes 

sociais complexas, que transcendem organizações empiricamente delimitadas e que 

conectam, de forma simbólica, solidarística e estratégica, sujeitos individuais e atores 

coletivos em torno de uma identidade ou identificações comuns, de uma definição de um 

campo de conflito e de seus principais adversários políticos ou sistêmicos e de um projeto 

ou utopia de transformação social”
201

.  

Kim Moody coloca que se trata de uma ideia na qual os sindicatos teriam uma 

perspectiva socialista de ação e que contestaria o neoliberalismo. O movimento sindical 

atuaria junto às suas bases e às instituições políticas, sendo que haveria grande 

preocupação com: (i) a democracia sindical e a legitimidade dos representantes; (ii) a 

filiação e envolvimento dos trabalhadores nas atividades sindicais; (iii) comprometimento 

com a expansão do sindicato; (iv) uma visão e prática na qual a ação sindical extrapolaria a 

atenção unicamente aos sindicalizados, de forma a atingir outros setores e organizações de 
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trabalhadores
202

. Segundo o autor, “essa visão vê os sindicatos tendo um papel ativo e de 

liderança nas lutas contra o capital nacional e internacional e seus aliados neoliberais”
203

. 

A atuação do sindicato como movimento social enfatiza a perspectiva internacional, 

sendo importante que diversos sindicalistas defendam essa concepção para que seja 

disseminada pelo mundo, não sob uma forma de cartilha, em que haveria um modelo 

padrão de organização sindical a ser observado, mas como um conjunto de princípios sob 

os quais a ação sindical internacional é facilitada e as articulações das intervenções no 

âmbito nacional e internacional podem ser melhor realizadas. Ainda, Kim Moody entende 

que se trata de uma perspectiva que estabelece a relevância da internalização da 

diversidade dos trabalhadores nos sindicatos para que a fragmentação identificada 

anteriormente seja superada
204

. 

Peter Waterman também defende o sindicato como movimento social, sendo que 

isso implica não apenas a formação de alianças com movimentos sociais, mas a 

incorporação de suas demandas, modificando as formas e práticas da organização sindical. 

Nesse contexto, coloca que a identificação não deve ocorrer apenas entre os trabalhadores, 

mas entre esses e outros movimentos sociais, como os de moradia, os ambientalistas, os de 

gênero e os étnicos
205

. Edward Webster e Rob Lambert afirmam que o principal objetivo 

do sindicato como movimento social é a constituição de centros alternativos de poder, de 

forma a viabilizar o empenho “na emancipação social e no desvanecer do estreito 

individualismo da globalização”
206

. 

Elísio Estanque entende que os sindicatos devem se organizar de forma 

transnacional para serem capazes de lidar com o novo contexto socioeconômico. Para 

tanto, coloca importância da adoção de uma orientação de movimento social global, em 

que (i) promovam ações que ultrapassam o âmbito laboral; (ii) disseminem solidariedades 

transnacionais; (iii) ampliem a democracia participativa; (iv) busquem resistir às mudanças 

nocivas aos trabalhadores na organização da produção ao controlar o processo produtivo; 
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(v) estabeleçam uma pauta de reivindicações voltada para a formação e qualificação 

profissional; e (vi) recoloquem o trabalho no centro das preocupações sociais
207

. 

Sonia M. G. Laranjeira identifica o sindicalismo pela perspectiva comunitária como 

uma forma de responder às dificuldades enfrentadas pelos sindicatos, em que “buscam-se 

soluções fora do mundo do trabalho propriamente dito e aposta-se num sindicalismo 

comunitário que, juntamente com outros movimentos sociais, voltar-se-ia para atender às 

necessidades dos que se encontram excluídos do mundo do trabalho”
208

. Ronaldo Munck 

coloca que o sindicato como movimento social é concebido de forma a se contrapor ao 

economicismo presente nas relações de trabalho e que, ao se aliar com organizações de 

mulheres, movimentos de direitos humanos, grupos comunitários e alas progressistas da 

Igreja, permite que se desempenhe um papel de relevo na esfera política
209

.  

Dorothee Susane Rüdiger menciona que a presente conjuntura cria espaços para 

que os sindicatos promovam ações concertadas com outras entidades que possuem 

interesses contrapostos aos empresariais
210

. Jean-Michel Servais coloca que a realização de 

alianças é interessante na medida em que determinadas organizações, que não são 

sindicatos e não representam trabalhadores, mas têm visões convergentes com o 

movimento sindical, podem reforçar ações que tenham objetivos em comum
211

. 

O sindicato como movimento social está ligado às novas ideias sobre o 

internacionalismo e à atuação em rede. Cabe aqui pontuar que as redes de movimentos 

sociais “caracterizam-se por articular a heterogeneidade de múltiplos atores coletivos em 

torno de unidades de referências normativas, relativamente abertas ou plurais. 

Compreendem vários níveis organizacionais – dos agrupamentos de base às organizações 

de mediação, aos fóruns e redes políticas de articulação. Essas redes ora têm como nexos 

uma temática comum (terra, moradia, trabalho, ecologia, direitos humanos etc.), ora uma 

plataforma de luta política mais ampla (a altermundialização, a soberania nacional, um 

projeto de nação, ou a luta contra o neoliberalismo, contra a hegemonia mundial do 
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capitalismo, as guerras imperialistas, contra o monopólio dos meios de comunicação, 

dentre outras), indicando uma relativa volatilidade das redes, mas também sugerindo 

indícios de sua capacidade de abertura ao pluralismo agonístico”
212

. Dessa forma, os 

sindicatos passariam a incorporar novas demandas, práticas e objetivos, da mesma forma 

que ampliariam o escopo de ação e finalístico de outras entidades, contribuindo para a 

difusão das questões ligadas às relações de trabalho. 

No tocante a atuação em rede, seu principal benefício é a possibilidade de 

articulação de ações de forma rápida, sem que entraves burocráticos atrapalhem as 

atividades realizadas em conjunto. Contudo, é importante que tanto os sindicatos como os 

movimentos sociais estejam ancorados de forma sólida em suas bases, para que seja 

possível a manutenção da rede
213

. O principal exemplo de atuação nesses moldes é a 

SIGTUR (Southern Iniciative on Globalisation and Trade Union Rights), que é uma 

organização em rede de sindicatos do Sul. 

Paul Ostermann et al. entendem que os sindicatos da próxima geração deverão se 

organizar por meio de redes ampliadas, tendo em vista que o movimento sindical apenas 

terá sucesso caso seja modelado a partir da observação das estruturas da economia, das 

formas pelas quais os empregadores se organizam e das necessidades dos trabalhadores
214

. 

Os autores afirmam que os sindicatos como redes ampliadas teriam que (i) 

promover esforços para aumentar o número de trabalhadores sindicalizados, (ii) oferecer 

aos seus membros atuação política, participação interna direta, negociação coletiva, 

parcerias estratégicas e comunidades ocupacionais, (iii) considerar que um trabalhador 

poderia se associar a um sindicato e nele permanecer durante toda a sua vida, 

independentemente dos ocupações que vier a exercer e (iv) ter em vista que a liberdade de 

sindical não deve ser mais restrita que a liberdade de associação civil
215

. Ainda menciona 

que os sindicatos deveriam promover alianças com outras entidades que defendem direitos 

humanos e dos trabalhadores, ainda que essas não atuem no local de trabalho, e atentar 

para os interesses dos trabalhadores sem se restringir a uma determinada profissão ou 

ocupação
216
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No tocante à ampliação da base de representação dos sindicatos, parte-se da ideia 

de que o sindicalismo não deve restringir suas atenções ao trabalhador que historicamente 

foi alvo da ação sindical (homem, com contrato de trabalho por tempo indeterminado e 

jornada de oito horas diárias), mas expandir seus horizontes por meio de campanhas de 

filiação voltadas para mulheres, jovens, imigrantes, trabalhadores com contrato por tempo 

determinado, de tempo parcial e trabalhadores informais
217

. 

Trata-se de atrair para os sindicatos o que Ricardo Antunes denomina de “classe-

que-vive-do-trabalho”
218

. De acordo com o autor, essa expressão pretende designar o 

sentido atual e a forma de ser da classe trabalhadora na atualidade. Tendo em vista 

pressupostos marxistas, inclui-se tanto os trabalhadores produtivos (aqueles que possuem 

papel direto na produção da mais-valia), como os improdutivos (cujo trabalho possui valor 

de uso e cria valor de troca). Nessa linha, “considerando, portanto, que todo trabalhador 

produtivo é assalariado e nem todo trabalhador assalariado é produtivo, uma noção 

contemporânea de classe trabalhadora, vista de modo ampliado, deve, em nosso 

entendimento, incorporar a totalidade dos trabalhadores assalariados”
219

. 

Ricardo Antunes menciona que fariam parte da classe-que-vive-do-trabalho, 

considerando todos aqueles que vendem sua força de trabalho em troca de salário
220

: os 

trabalhadores industriais, do setor de serviços, os rurais, os precarizados (que seriam os 

trabalhadores de tempo parcial, os terceirizados, os subcontratados, os pejotas
221

, dentre 

outros), os informais
222

 e os desempregados. 

O autor ainda coloca que as novas formas contratuais de trabalho, especialmente as 

que considera precarizadas, são aquelas em que há maior presença das mulheres, dos 

jovens e dos imigrantes. A participação da mulher no mercado de trabalho tem aumentado, 

especialmente no trabalho de tempo parcial. O trabalho terceirizado e subcontratado, 
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inicialmente ocupado em grande escala por imigrantes, agora passa a incluir os 

trabalhadores formados no padrão taylorista-fordista, cuja formação não é funcional no 

toyotismo, e os jovens
223

. 

Nessa linha, Marco Aurélio Santana e José Ricardo Ramalho afirmam que o 

presente estágio de desenvolvimento do capitalismo denota uma ampliação da concepção 

do trabalho, o que levaria à constatação de: “formação da identidade e de redes de 

solidariedade a partir de outras formas de trabalho (trabalho a domicílio, informal, tempo 

parcial, etc.); a presença fundamental da força de trabalho feminino nas diversas instâncias 

produtivas e suas conseqüências para o emprego e outras formas de organização; os 

mecanismos de construção de uma cidadania social em um contexto de desagregação do 

Estado de bem-estar social e a fragmentação de uma classe trabalhadora cada vez mais 

marcada por interesses e formas diversas de inserção no mundo do trabalho”
224

. Dessa 

forma, verifica-se que a ampliação da base de representação dos sindicatos e sua atuação 

como movimento social e em redes estão intimamente relacionados. 

Ainda que se mencionem os óbices para a sindicalização da classe-que-vive-do-

trabalho, tal razão não deve servir como argumento para a inércia em face desses 

trabalhadores. Conforme coloca Armando Boito Junior, ao lembrar das dificuldades 

enfrentadas pelo sindicalismo para atrair os trabalhadores industriais entre os séculos XIX 

e XX, “a história do movimento sindical está repleta de setores aparentemente pouco 

propensos à sindicalização que, dadas determinadas condições históricas, passaram 

massivamente à luta sindical”
225

. 

Jean-Michel Servais coloca que uma das condições para a renovação do 

sindicalismo é a ampliação do quadro de filiados das entidades e que isso deve passar pela 

inclusão de trabalhadores cuja atenção dispensada pelos sindicatos nunca foi grande, 

especialmente as mulheres, jovens, aposentados, desempregados e trabalhadores sem 

emprego estável
226

. 

De acordo com a OIT, a baixa participação das mulheres nos sindicatos decorre não 

apenas do fato dessas possuírem, em elevada quantidade, contratos de trabalho precários (o 

que dificultaria a organização das trabalhadoras), mas em decorrência das pautas de gênero 
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serem, historicamente, tratadas com negligência pelo sindicalismo. Isso se deve ao fato de 

que, em grande parte, as entidades sindicais são espaços masculinizados, onde a presença 

das mulheres como dirigentes é pequena, o que é sintoma da sub-representação da mulher 

na política
227

. 

Como forma de integrá-las nos sindicatos, apesar da heterogeneidade de interesses, 

a OIT menciona experiências que buscavam incluir os interesses relacionados à questão de 

gênero na pauta sindical (Suécia) e que destinavam determinados cargos de direção para as 

mulheres (CISL na Itália, CFDT na França, TUC no Reino Unido)
228

. Ainda, cabe 

mencionar situações em que é criado um departamento voltado para a temática de gênero 

(CUT no Brasil). 

Quanto aos jovens, esses são os mais expostos ao desemprego de longa duração e, 

quando obtêm um emprego, nada lhes garante a manutenção. Em face disso, com receio de 

desagradar o empregador, o jovem deixaria de procurar o sindicato. Além disso, a cultura 

do individualismo nas relações de trabalho seria uma variável de maior intensidade na 

atualidade do que outrora, quando a solidariedade era um valor de grande relevância para o 

trabalho
229

. 

Jean-Michel Servais menciona um caso em que sindicatos norte-americanos 

criaram condições especiais para atrair esses trabalhadores por meio de campanhas de 

filiação, com o estabelecimento de mensalidade reduzida para os de tempo parcial e os 

jovens, a criação de comitês específicos para tratar da juventude e de questões étnicas e de 

programas de qualificação profissional para os jovens
230

. 

Outro ponto mencionado pela OIT se refere aos trabalhadores sem emprego estável. 

Conforme afirma a Organização, o fato de estarem em condições frágeis e a dificuldade em 

se identificar interesses comuns para promover a ação sindical se constituem como 

elementos que criam obstáculos à incorporação desses trabalhadores ao movimento 

sindical
231

. Annelie Buntenbach, ao analisar o caso dos precarizados na Europa, defende 

que os sindicatos não podem admitir a distinção entre trabalhadores de uma mesma 

empresa que desempenham a mesma função, inclusive quando se considera os empregados 
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de empresas prestadoras de serviço. A linha de atuação dos sindicatos deve ser a do 

“mesmo salário pelo mesmo trabalho no mesmo lugar”
232

. 

Sophie Béroud et al., ao analisarem três experiências de ação sindical dos 

trabalhadores precarizados no setor automotivo, petroquímico e da construção naval na 

França, colocam que, apesar da importância dessas, dado que são criadas alternativas para 

o movimento sindical, as três possuem limitações semelhantes. A legitimidade reduzida em 

face das estruturas clássicas de um sindicalismo que atua somente a partir da empresa, a 

instabilidade dos coletivos criados para atuar com essa abordagem, a retirada de militantes 

com experiência na organização desses trabalhadores (seja pela designação para outras 

tarefas, seja pela exclusão dos quadros das entidades) e a falta de perspectiva de consolidar 

entidades com a atenção voltada para esses trabalhadores são as dificuldades apontadas 

para a organização dos precarizados
233

. 

Segundo a OIT, as oportunidades em que as organizações de trabalhadores atípicos 

tiveram êxito e conseguiram promover uma atuação relevante ocorreram quando a 

constituição da entidade se deu em torno da qualidade de membro da profissão. Dessa 

forma, artistas conseguiram se organizar em diversos países, como Canadá, França e Japão. 

Também coloca que, para esses trabalhadores, o local de trabalho, espaço típico da ação 

sindical (especialmente quando da realização de campanhas de filiação), não é o mais 

adequado, sendo que os sindicatos que pretendem organizá-los devem procurar novos 

espaços para abordá-los, como os bairros em que vivem
234

. 

Cabe ainda destacar que a conjugação de interesses de trabalhadores estáveis, 

precários e informais é vista pelo movimento sindical como uma tarefa de alta 

complexidade e difícil operacionalização, dada a diversidade de prioridades que cada setor 

detém. Apesar disso, há consenso a respeito da necessidade de se encontrar uma solução 

para essa questão, sendo que “a organização dos trabalhadores do setor não estruturado é, 
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pois, uma opção estratégica que pode dar ao movimento sindical uma maior influência nos 

planos econômico e social”
235

. 

No tocante aos informais, a OIT entende que o movimento sindical tem problemas 

para lidar com esses trabalhadores, porque os sindicatos os veem com muitas dificuldades 

a serem solucionadas, o que levaria à alteração de suas prioridades e, possivelmente, isso 

faria com que a sindicalização diminuísse. Esse fato seria prejudicial ao sindicato, dado 

que a mensalidade paga pelos informais costuma ter um valor meramente simbólico
236

. 

Finalmente, é importante pontuar que, como ficou demonstrado, são diversos e 

complexos os desafios que se colocam diante dos sindicatos em face das diversas 

mudanças ocorridas nos últimos 40 anos. Para que os direitos e interesses dos 

trabalhadores sejam defendidos de forma adequada diante desse novo cenário, cabe 

destacar a advertência realizada por Elísio Estanque, ao afirmar que “a questão é saber se 

os dirigentes formados no velho modelo nacional-industrial – sobretudo aqueles que 

devem mais obediência ao comitê central de um partido do que aos trabalhadores que 

representam -, poderão vir a responder positivamente a estes desafios, abrindo espaço a 

uma verdadeira renovação, ou se deixarão definhar um sindicalismo já em acelerado 

processo de descredibilização”
237

. 
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CAPÍTULO 2. O CONCEITO DE TRABALHADOR INFORMAL 

 

1. Introdução 

O presente capítulo, com o objetivo de apresentar o conceito de trabalhador 

informal adotado nesse trabalho, trata da origem e das diversas correntes analíticas que 

estudaram o setor informal. Para tanto, é importante estabelecer sua classificação. Importa 

ainda destacar que toda a classificação apenas tem propósito de ser realizada caso tenha 

alguma função diante do objeto que se estuda, sendo que temos como objetivo a 

sistematização dos conceitos do setor informal apresentados, facilitando a identificação dos 

mesmos e proporcionando a compreensão da matéria
238

. 

A classificação do setor informal já foi feita de diversas formas. Estudo elaborado 

pela OIT em conjunto com a OMC
239

 divide as teorias existentes em: (i) escola dualista, 

(ii) escola estruturalista e (iii) escola legalista ou ortodoxa. A WIEGO (Women in Informal 

Employment: Globalizing and Organizing) vê a existência da
240

: (i) escola dualista; (ii) 

escola estruturalista; (iii) escola legalista; e (iv) escola ilegalista. Caroline Moser aponta 

que a situação do mercado de trabalho é vista como (i) dois sistemas justapostos de 

produção; (ii) dois tipos de economia; (iii) dois circuitos; e (iv) dois setores
241

. Alexandre 

de Freitas Barbosa analisa a evolução do conceito de setor informal por meio do estudo dos 

debates que antecederam a utilização do termo, do impacto da utilização do setor informal 

a partir de Keith Hart e da OIT, das discussões que ocorreram a partir do conceito 

elaborado pela OIT, dos enfoques que não tiveram como ponto de partida a consideração 

do papel oiteano no tema e, por fim, das considerações sobre as novas questões levantadas 

sobre a matéria
242

. 
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A classificação adotada neste trabalho para sistematizar as diversas correntes sobre 

o setor informal parte do estudo feito por Alexandre de Freitas Barbosa
243

. Aqui, tem-se 

como eixo o conceito difundido nos anos 1970 pela OIT sobre o setor informal, dada a 

importância que essa organização teve e ainda tem na sistematização, difusão e 

aprimoramento do debate existente sobre a matéria. 

 

2. A origem do termo setor informal 

Apesar da conceituação do setor informal ter sido objeto de inúmeras 

divergências
244

, tanto acadêmicas como nos debates para formulação de políticas públicas 

de emprego, a ponto de inexistir um consenso para definir o fenômeno, o mesmo não se dá 

quando se apontam as origens do termo. 

Keith Hart, em seu artigo Informal Income Opportunities and Urban Employment 

in Ghana, utilizou pela primeira vez a expressão setor informal
245

. Ao utilizá-la para 

descrever a situação do emprego em Gana, Keith Hart verbalizou uma situação do mercado 

de trabalho que, apesar das mudanças ocorridas nos últimos 40 anos, ainda permanece. 

Pode-se dizer que foi a primeira vez que o mundo acadêmico teve contato com um 

conceito de setor informal. 

A OIT, por meio do relatório Employment, incomes and equality – A strategy for 

increasing productive employment in Kenya, deu início a um processo de difusão da 

utilização do termo setor informal. A entidade, ainda, foi peça importante nos debates 

realizados nos anos posteriores acerca das divergências na conceituação do setor informal e 
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nas políticas públicas que lhe deveriam ser destinadas. Pode-se dizer que a OIT 

popularizou
246

 o termo. 

Como mencionado, não houve consenso entre os acadêmicos e formuladores de 

políticas públicas na definição do que seria o setor informal e, consequentemente, em 

como lidar com o tema, apesar de utilizarem amplamente a expressão. Isso ocorreu, 

segundo Luiz Antônio Machado da Silva, pelo fato de se tratar de um quase-conceito, na 

medida em que “desempenha uma função de mediação que, de um lado, realiza a crítica 

interna (ou, como se verá, o simples ajustamento), motor da transformação de modelos 

conceituais formais, obrigando-os a incorporar novos fenômenos não como acontecimentos 

singulares – portanto descartáveis como excepcionais e/ou negadores do esquema teórico -, 

mas como ‘variações’ típicas; e, de outro, fornece referências cognitivas mais ou menos 

estabilizadas pela formalização, capazes de influir a percepção orientada para as atividades 

práticas”
247

. Sendo assim, o autor afirma que a relevância do termo decorreu da sua 

capacidade em estabelecer um ponto de contato entre os estudos acadêmicos e a elaboração 

e discussão de políticas para a informalidade do mercado de trabalho
248

. A dificuldade em 

conceituar o termo é expressa por frase atribuída a Hans Singer, que enuncia que “o setor 

informal é como uma girafa, difícil de descrever mas fácil de reconhecer”
249

. 

 

2.1. Keith Hart 

Grande parcela da doutrina aponta o antropólogo social Keith Hart como precursor 

na utilização do termo setor informal. Apesar do mencionado artigo sobre o mercado de 

trabalho de Gana ter sido publicado em 1973 no The Journal of Modern African Studies, 

uma versão anterior foi apresentada na Conferência de Desemprego na África, realizada 

pelo Institute for Development Studies na Universidade de Sussex (Inglaterra), em 

setembro de 1971. 
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O artigo é resultado do estudo da situação dos Frafras, originários do nordeste de 

Gana, como migrantes nas áreas urbanas do sudeste do país. Para caracterizar a situação 

econômica desse grupo, são descritas as atividades realizadas pela força de trabalho no 

setor de baixa renda em Accra, capital ganesa. A questão que o artigo pretende tratar é se o 

exército de reserva dos desempregados e subempregados urbanos realmente é uma maioria 

passiva e explorada em cidades como Accra, ou se suas atividades econômicas informais 

possuem capacidade autônoma para gerar crescimento nas rendas dos pobres nas áreas 

urbanas e rurais
250

. 

Inicialmente, o artigo aborda a situação econômica do subproletariado urbano na 

capital ganesa, que são os considerados como desempregados ou subempregados. Após, 

passa a tecer considerações sobre o que seria o setor informal. Primeiramente, afirma que 

“a distinção entre as oportunidades de renda formal e informal é baseada essencialmente 

entre os assalariados e os autônomos. A chave variável é o grau de racionalização de 

trabalho – quer dizer, se o trabalho é ou não recrutado em uma base permanente e regular 

para retribuições fixas”
251

. 

Adiante, coloca que a classificação das atividades realizadas pelos trabalhadores 

desorganizados como simples é equivocada pois, na verdade, esses trabalhadores 

desempenham funções que suprem a necessidade de serviços essenciais dos quais a cidade 

(no caso em questão, Accra) é dependente. Assim, as atividades informais englobam uma 

abrangente variedade, atuando desde em operações marginais até em grandes empresas, 

podendo haver, em determinados casos, práticas de algumas atividades ilegais
252

. 

A partir dessas considerações, Keith Hart propõe uma tipologia que divide o setor 

informal entre legal e ilegal e que foca as atividades ou funções desempenhadas, e não os 

indivíduos, uma vez que, normalmente, as pessoas atuam em ambos os lados da divisão 

realizada
253

. Sendo assim, há foco na unidade de produção para a definição do setor 

informal. 
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As oportunidades de renda formal seriam oriundas: (i) dos salários do setor público; 

(ii) dos salários do setor privado; e (iii) dos pagamentos por meio de transferências, como 

pensões e benefícios destinados aos desempregados. 

As oportunidades de renda informal legais seriam: (i) atividades primárias e 

secundárias, como agricultura, jardinagem, construção civil, artesãos autônomos, 

sapateiros, alfaiates, produtor de cervejas e bebidas alcoólicas; (ii) empresas terciárias com 

relativo ingresso de grande capital, como as relacionadas à hospedagem, ao transporte, à 

especulação de commodities, às atividades de quem vive de renda; (iii) distribuição de 

pequena escala, como as operações de mercado, os pequenos comerciantes, os mascates de 

rua, os fornecedores de bebidas e comidas, os atendentes de bar, os carreteiros, os agentes 

de comissão e os negociantes; (iv) outros serviços, como músicos, lavadeiros, engraxates, 

barbeiros, lixeiros, fotógrafos, reparadores de veículos e outros trabalhadores de 

manutenção, corretores, médicos; e (v) pagamentos por meio de transferências privadas, 

como presentes e fluxos similares de moeda e bens entre pessoas, empréstimos e 

mendicância. 

As oportunidades de renda informal ilegais seriam aquelas que se dariam através 

de: (i) serviços, como os praticados por desonestos, receptores de bens roubados, usura e 

corretagem de penhoras, tráfico de drogas, prostituição, contrabando, suborno, corrupção 

policial; e (ii) transferências, como as realizadas por meio de pequenos furtos, roubos, 

peculato e apostas
254

. 

A listagem dos tipos de oportunidades é exemplificativa, para demonstrar as amplas 

possibilidades ocupacionais disponíveis para o subproletariado e não deve ser entendida 

como um rol exaustivo. Keith Hart menciona que sua tipologia pode ser observada de duas 

maneiras: inicialmente, pela perspectiva dos indivíduos, sendo as atividades listadas como 

potenciais fontes de renda, cuja variedade é vista positivamente em face da insegurança 

que permeia as atividades informais; ou da perspectiva agregada da renda total e do fluxo 

de gastos na economia urbana. Ainda, destaca que o grau de regularidade no engajamento 

do indivíduo nas atividades do setor informal é importante para a sua caracterização e para 

a distinção dos ganhos obtidos por meio de atividades de natureza ocasional. Outra 

variável considerada é a relação do indivíduo com a empresa informal, pois, apesar de a 

maioria dos informais ser identificada como autônomo, alguns podem ser contratados por 

pequenas empresas que não são tidas como formais. Apesar dessa consideração, Keith Hart 
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afirma que sua análise restringe-se àqueles que são autônomos, sendo o assalariamento 

considerado como próprio das atividades formais
255

. 

O autor também menciona que existem obstáculos para o exercício das atividades 

informais. O fato de, em determinados locais, essas serem lastreadas em relações de 

confiança e cooperação entre seus integrantes para se ter acesso a informações e a 

instrumentos para o fornecimento de produtos e serviços demonstra que o ingresso nessas 

atividades não é dotado de grande facilidade
256

. 

A diferenciação entre o setor formal e o setor informal não significa que ambos 

sejam estanques. Pelo contrário, Keith Hart menciona que o subproletariado de Accra 

possui diversas fontes de renda, seja por meio de um emprego no setor formal (que, 

embora mal pago, oferece algumas garantias) e outro no setor informal, seja por meio de 

diversos empregos no setor informal
257

. 

Após traçar as características do que entende por setor formal e por setor informal e 

as escolhas que são feitas para enfrentar a pobreza urbana, Keith Hart trata da estrutura do 

emprego urbano. De início, realiza uma série de interrogações, questionando a razão pela 

qual o crescimento do subemprego e do desemprego (e, consequentemente, do setor 

informal) deve ser considerado um problema. De acordo com Alexandre de Freitas 

Barbosa, é nesse ponto que reside a originalidade de Keith Hart, na medida em que “não se 

tratava de exaltar o informal, como alguns fariam mais tarde, mas de encará-lo como 

elemento de uma realidade concreta, como um dado inelutável de um problema maior”
258

, 

além de possibilitar um entendimento mais profundo sobre as ligações existentes entre a 

pobreza e as atividades informais. 

Ao tratar da relação entre o setor informal e os pobres, Keith Hart afirma que o 

subproletariado da favela de Accra pode ser identificado com os trabalhadores informais. 

Entretanto, “quando nós analisamos a questão da distribuição de renda interna na favela, a 

economia informal emerge como uma fonte de diferenciação dentro do subproletariado, a 

qual supera a impressão homogênea dada pelo âmbito dos salários nos empregos 

formais”
259

. Ou seja, a constatação de casos em que há auferição de rendimentos no setor 
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informal superiores aos verificados no setor formal não permite que a associação entre a 

pobreza e atividades informais seja imediata e automática. 

Portanto, pode-se afirmar que Keith Hart, ao utilizar um modelo a partir do estudo 

da realidade do mercado de trabalho de Gana, acabou por criar um termo que seria, e ainda 

é, muito usado por acadêmicos e elaboradores de políticas públicas. Além disso, muitos 

dos temas objeto de divergências e discussões teóricas e políticas foram primeiramente 

colocados por Keith Hart nesse artigo. Como afirma Alexandre de Freitas Barbosa, “a 

partir do seu modelo de análise e dos achados de sua pesquisa de campo, Keith Hart logra 

antecipar em seu texto várias questões que pautariam o debate ao longo das décadas 

seguintes: a complexa relação entre informalidade e pobreza; a inexistência de completa 

identificação entre as atividades informais e baixa produtividade; o potencial do setor 

informal em termos de geração de empregos; a difícil escolha da unidade de análise – a 

unidade produtiva, o tipo de atividade ou o trabalhador”
260

.  

Acrescentamos, ainda, que Keith Hart também adiantou os termos sob os quais 

ocorreram os debates quanto ao tipo de política de emprego adequada para ser adotada em 

países com altos índices de trabalho no setor informal e quanto às relações existentes entre 

as atividades formais e informais no setor urbano (que, segundo o autor, são intensas), 

assim como as similaridades e diferenças do setor informal nos países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos
261

. 

 

2.2. OIT 

O Programa Mundial de Emprego da Organização Internacional do Trabalho foi 

lançado na 53ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho pelo Diretor-Geral da 

entidade em 1969
262

. Um dos objetivos do Programa era estudar, por meio de missões 

enviadas a determinados países, e com a ajuda de outras agências das Nações Unidas, as 
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causas do desemprego em países com problemas particulares e estabelecer o que precisaria 

ser feito, tanto nacional como internacionalmente
263

. 

O Employment, incomes and equality – A strategy for increasing productive 

employment in Kenya é resultado do envio de uma missão ao Quênia e foi publicado em 

1972. Os estudos elaborados por essa missão, além de estarem voltados para o crescimento 

da economia com distribuição, preveem políticas de renda, de preços, de comércio exterior 

e de tributos. O relatório parte da premissa que o desemprego se tornou crônico e 

permanente nos países em desenvolvimento e que os problemas de emprego se relacionam 

com as desigualdades de renda e oportunidades, sendo esses elementos não apenas as 

consequências, mas também as causas dos problemas. No caso em estudo, coloca-se que a 

concentração do padrão de emprego em favor de determinados grupos decorre da 

desigualdade na obtenção de ativos produtivos (por exemplo, terra, crédito e capital)
264

. 

Cabe destacar que a dicotomia setor moderno-tradicional é considerada como 

inadequada para explicar o caso do Quênia, dado que o moderno corresponderia ao 

dinamismo econômico e suas relações com o exterior e o tradicional ao atrasado e suas 

ligações com elementos internos da economia. Contudo, o relatório destaca que essa visão 

ignora aspectos importantes da realidade queniana, em especial “a dinâmica intersetorial, 

que é a chave para o problema do emprego”
265

. 

O relatório menciona que existem três distintos tipos de problemas que se 

relacionavam e afetavam o emprego no país: (i) a frustração de quem procurava emprego 

em obter um tipo de trabalho que entenda como razoável ou compatível com sua formação; 

(ii) o baixo nível de renda obtido por produtores e suas famílias como retorno de seu 

trabalho, independentemente de ser autônomo, empregado da família ou assalariado; e (iii) 

a subutilização e a baixa produtividade da força de trabalho. Desses três problemas, é o 

segundo, o baixo nível de renda obtido pelos trabalhadores, que é abordado no 

documento
266

. 

As causas dos problemas de emprego são diversas, sendo elas, em sua maioria, 

aspectos de desequilíbrios, em especial: (i) o que existe entre o crescimento da força de 

trabalho, da população urbana e da educação, de um lado, e o crescimento da economia, de 
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outro lado; assim como (ii) o existente entre as aspirações das pessoas e suas expectativas 

de trabalho e a estrutura de rendas e oportunidades
267

. 

A solução, de início, poderia ser meramente a criação de mais empregos, se a 

dificuldade é a ausência deles. Contudo, se eram constatados os mencionados 

desequilíbrios, haveria a necessidade desses serem corrigidos, dado que a geração de mais 

empregos nas condições existentes poderia não só manter, mas ampliar os problemas de 

emprego. A ênfase a ser colocada na correção dos desequilíbrios deveria ocorrer por meio 

de políticas de equidade. Nesse ponto, tendo em vista a concentração de renda e de terras 

existente no Quênia, há uma tomada de posição política por parte da OIT. O relatório 

pontua que com um crescimento contínuo e uma expansão na produção de cada setor, seria 

possível a adoção de uma estratégia de redistribuição a partir do crescimento
268

. 

Importante ainda colocar que o relatório, ao destacar que foca a pobreza como 

objeto de estudo, não considera apenas os desempregados e trabalhadores com jornadas 

reduzidas como atingidos pelos problemas de emprego, mas todo o grupo considerado 

pobre, sejam aqueles com terras insuficientes, sejam os trabalhadores pobres com jornadas 

muito longas e que não conseguem, a partir do trabalho, obter renda para viver em um 

padrão acima da pobreza
269

. 

Outro ponto do relatório que merece ser destacado diz respeito à eficiência do setor 

informal. Segundo o relatório, “a visão popular das atividades do setor informal é que eles 

são os pequenos comerciantes, mascates de rua, engraxates e outros grupos 

‘subempregados’ nas ruas das grandes cidades. A evidência apresentada no capítulo 13 do 

relatório sugere que a massa de emprego no setor informal, longe de ser marginalmente 

produtiva, é economicamente eficiente e lucrativa, embora em pequena escala e limitada 

por tecnologias simples, pequeno capital e falta de ligações com o outro setor (formal). 

Dentro da última parte do setor informal estão empregados uma variedade de carpinteiros, 

pedreiros, alfaiates e outros comerciantes, assim como cozinheiros e taxistas, oferecendo 

virtualmente toda série de habilidades básicas necessárias para providenciar bens e 

serviços para grande parcela da população pobre”
270

. 
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Ademais, coloca-se que a impressão de que o setor informal não é eficiente advém 

do fato de que a maioria dos trabalhadores do setor possui baixa renda. Dessa forma, 

acaba-se por entender que o setor informal é estagnado, não dinâmico e uma rede para os 

desempregados que não conseguem encontrar um trabalho formal. Contudo, além dessa 

visão não corresponder à realidade, haveria a necessidade em se abrir a mente de 

acadêmicos e formuladores de políticas públicas para a compreensão do setor informal 

como um setor onde existiria próspera atividade econômica e que seria a fonte de riqueza 

para o futuro do Quênia
271

. 

Feitas essas considerações, o relatório aponta a necessidade de se realizar uma 

análise tendo em vista as ligações entre o setor formal e o informal, que inclusive deveriam 

ser reforçadas. Além disso, demonstra que as atividades informais não se restringem ao 

trabalho nas periferias ou em ocupações ou atividades econômicas específicas. As 

atividades informais são as realizadas no conjunto de unidades de produção que tem as 

seguintes características: (i) facilidade de ingresso; (ii) dependência de recursos locais; (iii) 

empresas familiares; (iv) operações em pequena escala; (v) trabalho intensivo e tecnologia 

adaptada; (vi) habilidades adquiridas fora do sistema de ensino formal; e (vii) mercados 

desregulados e competitivos. A diversidade de critérios adotada acabou por propiciar a 

análise do setor informal de variadas formas, conforme o enfoque adotado pelos autores, 

além de dificultar a mensuração e coleta de dados. De qualquer forma, a definição da OIT 

é considerada um avanço porque analisa as operações e o modo de organização produtiva 

por uma determinada unidade de produção
272

.  

A relação do setor informal com o Governo é vista como um problema, tanto na 

medida em que são tomadas atitudes que não levam em consideração sua importância para 

o país, como na existência de uma visão governamental pejorativa sobre a natureza desse 

setor, o que por vezes agrava a situação dos que desempenham essas atividades, como a 

dificuldade na obtenção de crédito
273

. Na definição de setor informal apresentada é dada 
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grande importância para a forma de se organizar a produção e para o grau de 

desenvolvimento da tecnologia empregada. 

Já as atividades do setor formal têm as seguintes características: (i) dificuldade de 

ingresso; (ii) frequente dependência de recursos estrangeiros; (iii) empresas corporativas; 

(iv) operações em larga escala; (v) uso de capital intensivo e tecnologia importada; (vi) 

habilidades adquiridas no sistema de ensino formal, normalmente no exterior; e (vii) 

mercados protegidos
274

. Ou seja, percebe-se que o setor formal é definido pela negativa 

dos elementos que caracterizariam o setor informal, constatação que demonstra o foco e a 

importância dada às atividades informais nesse relatório. 

Finalmente, cabe pontuar que tanto na descrição das atividades informais feita por 

Keith Hart quanto na realizada pela OIT o elemento principal que é observado é o 

estabelecimento, a partir do qual as características do setor informal podem ser traçadas. 

Keith Hart define o setor informal por meio da atividade executada pelo trabalhador em 

uma dada unidade de produção. A OIT define o setor informal a partir da caracterização 

das atividades realizadas por trabalhadores em determinadas unidades de produção. Desta 

forma, percebe-se o paralelismo entre ambos os conceitos. Além disso, há outras 

similaridades nas mencionadas análises, como as ponderações acerca das ligações 

existentes entre os setores e do estudo da produtividade do setor informal. A maior 

diferença identificada trata da visão que cada abordagem realiza sobre a facilidade do 

ingresso no setor informal. 

 

3. O conceito de setor informal e a OIT 

Os debates em torno do conceito do setor informal demonstraram a existência de 

diversas perspectivas para se analisar essa questão do mercado de trabalho. Tendo em vista 

a importância do papel desempenhando pela OIT nos estudos, tanto práticos como teóricos, 

sobre o tema, as perspectivas apresentadas serão classificadas a partir do conceito colocado 

no relatório Employment, incomes and equality – A strategy for increasing productive 

employment in Kenya para o setor informal. 
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3.1. O setor informal com referencial da OIT 

Os conceitos de setor informal com referencial na OIT, que levam em consideração 

o relatório realizado sobre a situação de emprego no Quênia, são apresentados tendo em 

vista os estudos feitos pelo PREALC e por acadêmicos que tratam do tema por meio de 

uma abordagem subordinada. 

 

3.1.1. O setor informal e o PREALC 

O PREALC (Programa Regional de Emprego para América Latina e Caribe) 

identifica a coexistência na América Latina nos anos 1970 dos seguintes elementos: (i) de 

um mercado oligopolizado em que a renda é concentrada; (ii) do processo de 

modernização acentuar a heterogeneidade da estrutura produtiva, o que atinge o âmbito 

socioeconômico; e (iii) do aumento da demanda por trabalho em decorrência das 

migrações do campo para a cidade. A partir daí, o Programa compreende o mercado de 

trabalho dividido em dois setores: o formal e o informal. No setor formal estão 

concentradas as atividades com mão de obra disponíveis nas empresas organizadas e nos 

serviços pessoais demandados por pessoas com maior renda, sendo que os trabalhadores 

são mais qualificados. Já no setor informal estão concentradas as atividades com baixo 

nível de produtividade, com trabalhadores independentes (excluindo os profissionais) e as 

empresas muito pequenas ou não organizadas, sendo a porta de entrada para os 

trabalhadores rurais no mercado de trabalho urbano
275

. 

A caracterização mais detalhada do setor informal leva em conta algumas 

considerações. Inicialmente, Paulo Souza e Victor Tokman colocam que o fato de o setor 

informal ter como origem o excedente de mão de obra faz com que, ao somar o grau de 

tecnologia utilizado pelo setor (que é baixo) e a estrutura do mercado de trabalho (que é 

segmentada), seja possível afirmar que o ingresso nesse setor é fácil. Além disso, a 

separação entre capital e trabalho, que é tão evidente no setor formal, não ocorre de forma 

tão explícita no setor informal. Isso é verificado pela existência de inúmeras pequenas 

empresas que operam sem capital ou organização formal. Esse último aspecto, a ausência 

de organização da relação capital-trabalho, é a novidade introduzida pelo PREALC em 

face do conceito do setor informal colocado pela OIT. Ainda, coloca-se que o setor 
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informal atua em setores competitivos do mercado ou desempenha papel de base da 

pirâmide da oferta dos oligopólios
276

. 

A constatação da percepção de baixas remunerações pelos trabalhadores que 

exercem atividades informais faz com que essas sejam associadas com a pobreza. 

Ademais, são identificadas como características dos trabalhadores nesse setor a atuação 

para a sobrevivência, o baixo grau de instrução e a participação de pessoas de variadas 

faixas etárias, o que inclui jovens e idosos. Por mais que não seja fácil mensurar os 

trabalhadores informais, Paulo Souza e Victor Tokman colocam que para tanto se devem 

utilizar indicadores indiretos, especialmente para a quantificação do setor. Para os autores, 

“o setor deve ser definido como abrangendo todos aqueles empregados em serviços 

domésticos, trabalhadores casuais, autônomos, e empregadores, colarinhos-brancos, 

colarinhos-azuis e trabalhadores familiares em empresas com uma equipe total de não mais 

que quatro pessoas. Essa definição tende a superestimar o tamanho do setor informal, e 

uma alternativa é defini-lo em termos do total de pessoas cuja renda é abaixo de um 

determinado nível mínimo – geralmente o salário mínimo – na hipótese que as atividades 

típicas de baixa produtividade do setor informal também geram baixa renda”
277

. Dessa 

forma, verificamos a existência de heterogeneidade dentro do próprio setor informal, sendo 

que uma variável importante para a abordagem do PREALC é o tipo de atividade 

desenvolvida e a determinação da relação entre baixa remuneração e produtividade 

reduzida. Ainda, notamos que a abrangência do setor informal é ampliada, comparando-se 

com os estudos realizados por Keith Hart. 

A caracterização do setor informal, para o Programa, ocorre por meio da análise 

cruzada (i) dos modos de progresso técnico, (ii) do papel na estrutura de mercado e (iii) das 

características do processo de trabalho. As variações possíveis desses fatores influenciam 

diretamente a capacidade de evolução do setor informal. 

A partir dessa perspectiva, o setor informal é aquele com a presença de atividades 

em que se verifica o uso marginal da tecnologia, em decorrência da modernização e 

concentração do capital; a atuação em faixas competitivas ou em estratos mais frágeis da 
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estrutura oligopólica; e a presença de trabalhadores que possuem um grau insuficiente de 

instrução e formação
278

. 

Considera-se que o setor informal é economicamente eficiente e possui vantagens 

comparativas em face de atividades similares desempenhadas no setor formal, sendo que a 

principal é a utilização de proporções sociais adequadas, cuja expressão de maior 

relevância é a maximização do uso da mão de obra sem que seja exercida pressão no 

capital ou no balanço de pagamentos do comércio exterior
279

. 

Um ponto de grande relevância sobre o setor informal são as grandes ligações 

existentes com o setor formal. Não há uma relação de completa subordinação ou 

autonomia do setor informal com o formal, mas existem elementos que demonstram que 

ambas as características podem ser identificadas, cuja intensidade varia de acordo com a 

estrutura do mercado. A subordinação do setor informal é constatada por meio do 

oferecimento de serviços para o setor formal e pelo fato de sua existência decorrer da falta 

de acesso ao setor formal. Ademais, a amplitude do primeiro está relacionada com o 

espaço econômico estabelecido pelo segundo. Por outro lado, a autonomia é um traço 

marcante no setor informal especialmente em razão da importância das atividades do 

comércio informal e da venda de bens usados para a população, além de ser verificada a 

capacidade desse setor suprir internamente suas necessidades
280

. 

Da mesma forma, o setor informal tem pontos de competição e de 

complementaridade com o setor formal. A competição parte do pressuposto que as 

atividades realizadas pelo setor formal concorrem com as desempenhadas pelo setor 

informal (o que não ocorre em setores de vanguarda, por exemplo; contudo, se houvesse, 

teríamos a indicação que o mercado em análise seria pouco oligopolizado). Assim, o fato 

de o setor formal, em tese, ser mais eficiente e produtivo que o setor informal faria com 

que o tamanho desse fosse continuamente reduzido até a sua completa desaparição, 

conforme o avanço do processo de desenvolvimento econômico. Portanto, o Estado 

deveria ter conhecimento das atividades informais que seriam possíveis de serem 

formalizadas, para que fossem adotadas políticas de estímulo em favor dessas, sendo que o 

mesmo não ocorreria diante das atividades que deixariam de existir (e os trabalhadores que 

as desempenhassem deveriam receber capacitação para atuar em outras ocupações). As 
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primeiras são consideradas funcionais, enquanto as segundas, marginais. Entretanto, a 

constatação da permanência do setor informal em países desenvolvidos contraria a 

expectativa de desaparecimento desse setor
281

. 

Portanto, pode-se dizer que, na verdade, a competição ou a complementaridade 

existente entre o setor formal e o setor informal depende das características de cada 

atividade econômica. Para reforçar essa constatação, coloca-se que parte das atividades 

desenvolvidas pelo setor informal são complementares ao sistema econômico existente, 

pois absorvem mão de obra em momentos de recessão econômica e liberam trabalhadores 

quando há retomada do crescimento da economia. Esse papel do setor informal também 

demonstra outra face de sua funcionalidade
282

. 

No tocante às políticas públicas voltadas para o setor informal, pode-se afirmar que 

a principal está relacionada ao aumento da renda percebida por seus integrantes e não a 

alteração do número de ocupações. Tal meta é possível de ser atingida por meio de ações 

que visem o aumento da eficiência e da capacidade em ampliar a demanda de bens e 

serviços oferecidos pelo setor informal
283

. 

Alexandre de Freitas Barbosa entende que a abordagem do PREALC possui como 

grande mérito a tentativa de demonstrar os nexos existentes entre o setor formal e o 

informal. Ainda, o autor identifica que sua originalidade reside na constatação: (i) que o 

dualismo formal-informal é esgarçado conforme se analisam as ligações existentes entre 

ambos e se questiona a homogeneidade de cada um; (ii) que o mercado de trabalho 

heterogêneo explica as diferenças do salário dos não qualificados e a renda média dos 

informais. Contudo, coloca que sua principal deficiência é a ausência de explicação do 

papel da baixa remuneração, no setor formal e informal, como elemento limitador aos 

aumentos de ganhos de produtividade
284

.  
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3.1.2. A abordagem subordinada 

A análise do setor informal por meio da abordagem subordinada entende o conceito 

proposto pela OIT no Relatório do Quênia como simplista, onde um sistema paralelo 

tentaria, simultaneamente, imitar e desconsiderar os padrões econômicos e legais 

existentes
285

. A abordagem subordinada trabalha com conceitos oriundos do marxismo. A 

compreensão de que a situação dos pequenos produtores urbanos poderia ser tratada com 

políticas públicas secundárias, num cenário em que os interesses dos membros da 

sociedade seriam harmonizados, é criticada. Concebe-se um setor informal inserido em 

uma lógica em que o capitalismo reformista seria capaz de difundir o desenvolvimento 

para os países subdesenvolvidos, inviabilizando as discussões de outras questões atinentes 

ao tema, como a estrutura das sociedades subdesenvolvidas
286

.  

Chris Gerry entende que, como forma de analisar a força de trabalho não industrial, 

o foco de atenção no tocante aos trabalhadores autônomos deve ter como objeto de estudo 

os pequenos produtores, uma vez que são parte considerável da população 

economicamente ativa
287

. 

Dessa forma, ao centrar a questão nos pequenos produtores é que existe a 

possibilidade de analisar as relações de subordinação desses com os grandes grupos 

oligopolistas. Conforme afirma o autor, “os pequenos produtores possuem consideráveis 

ligações com a grande indústria e comércio (com mais frequência na compra que na 

venda), assim como com várias instituições estatais. O mundo do pequeno produtor, do 

trabalhador casual, etc., interpenetra com o mundo das corporações multinacionais, 

comerciais, bancos internacionais e agências internacionais. Entretanto, como em todas as 

relações caracterizadas pela dominação-subordinação, não há nem justiça, nem equidade 

nessa interpenetração. Cada pólo da relação se beneficia e é dependente do outro, mas de 

formas diferentes; a dependência é complexa e fortemente direcionada em favor da 

hegemonia capitalista”
288

. 

                                                 
285

GERRY, Chris. Developing economies and the informal sector in historical perspective. Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, v. 493, p. 109, Sept. 1987. 
286

Id. Petty production and capitalist production in Dakar: the crisis of the self-employed. World 

Development, v. 6, n. 9/10, p. 1147, 1978. 
287

Id. Ibid., p. 1150. 
288

Id. Ibid., p. 1150: “Petty producers have considerable linkages with large factories and commercial 

concerns (more often in the context of purchasing than marketing) as well as with various State institutions. 

The world of the petty producer, casual worker etc., interpenetrates with that of the multinational 

corporation, the maison de commerce, the international bank and the aid-giving agency. However, as in all 

relationships characterized by domination-subordination, there is neither evenness nor equality in the extent 



94 

 

 

Para o autor, a relação entre o setor formal e informal é marcada pela extração de 

excedente desse em benefício daquele. Além disso, a subordinação do setor informal ao 

formal ocorre pelo fato do primeiro obter insumos por grandes valores e comercializar 

produtos por baixos valores. O aumento da taxa de exploração do setor informal é 

realizado pela oferta de bens, serviços e mão de obra por um custo reduzido, pela 

existência de ligações de subcontratação entre os setores e pela pressão feita pelo exército 

industrial de reserva. Chris Gerry ainda coloca que a adoção de políticas em favor do 

desenvolvimento do setor informal acabaria por facilitar a transferência de excedentes em 

favor dos capitalistas e permitiria a entrada, nos moldes da organização capitalista, de um 

número reduzido de pequenos produtores em espaços não ocupados pelo setor formal
289

.  

A caracterização dos pequenos produtores é feita por sua identificação como 

autônomos. Chris Gerry afirma que, nos centros urbanos dos países em desenvolvimento, 

há um grande número de trabalhadores autônomos e de outros que trabalham para esses 

autônomos, como aprendizes ou temporários. O papel dos assalariados nesse caso tem uma 

importância muito reduzida, que não é considerada para o entendimento da função dos 

pequenos produtores na estrutura econômica posta. A importância de tratar o pequeno 

produtor a partir dessa perspectiva reside no fato que se privilegia a compreensão do 

processo de diferenciação ocupacional existente nos países em desenvolvimento, o que não 

ocorre quando se trabalha com categorias como subemprego, que apresenta uma visão 

compartimentalizada da realidade, além de não possibilitar uma discussão da estrutura 

econômica como um todo e das ligações existentes entre a economia nacional e 

internacional
290

. Percebe-se que a abrangência do setor informal colocada pela abordagem 

subordinada é mais restrita que a do PREALC e se aproxima mais das considerações 

realizadas por Keith Hart. 

Caroline Moser coloca que a abordagem subordinada entende a pequena produção 

como uma forma de organização da produção, funcional e articulada. É parte do todo 

componente do modo capitalista de produção, uma vez que o seu desenvolvimento é 

controlado e ligado com a grande indústria e comércio. A pequena produção desempenha 

um papel de grande importância para o capitalismo, na medida em que esse se beneficia da 

                                                                                                                                                    
and nature of this interpenetration. Each pole of the relationship benefits from and is dependent on the 

other, but in different ways; the dependency is complex and heavily weighted in favour of capitalist 

hegemony”. 
289

GERRY, Chris. Petty production and capitalist production in Dakar: the crisis of the self-employed, cit., p. 

1157; Id. Developing economies and the informal sector in historical perspective, cit., p. 111-113. 
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manutenção de baixos níveis de subsistência e do baixo custo para a reprodução do 

trabalho
291

. 

Maria Cristina Cacciamali afirma que o setor informal, pelo viés da abordagem 

subordinada, é compreendido “como esfera da produção subordinada ao padrão e ao 

processo de desenvolvimento capitalista, logo, à expansão da produção capitalista a nível 

nacional e internacional. Tal subordinação se dá em vista de os movimentos da dinâmica 

capitalista fluírem ao toque das grandes firmas e grupos oligopolistas, que em países 

economicamente atrasados encontram-se vinculados ao capital estrangeiro e, em geral, 

ratificados pelos modelos de desenvolvimentos fomentados pelo estado. A subordinação 

reporta-se tanto na ocupação dos espaços econômicos, no acesso as matérias-primas e 

equipamentos, na implantação da tecnologia, no acesso a crédito, nas relações de trocas, 

nos vínculos mais concretos de subcontratação, como na esfera da produção ou circulação. 

A subordinação dos movimentos das atividades informais aos das formais provoca 

constantemente a destruição e recriação das primeiras. Esta conceituação teórica implica 

visualização do setor informal como forma dinâmica de produção, que não se atém à 

produção de mercadorias e serviços de má qualidade, não visa atender somente 

mercadorias de baixa renda e nem a utilização de técnicas tradicionais. É neste sentido que 

esse Setor se desenvolve e se moderniza continuamente no seio da produção capitalista. Há 

introdução de tecnologia nessas atividades que, às vezes, existem em função de nova 

tecnologia”
292

. Ainda, pontua-se que o setor informal não teria condições de promover um 

crescimento sustentado de suas atividades. 
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MOSER, Caroline O. N. op. cit., p. 1057-1062. A autora entende que a pequena produção não é um modo 

de produção, pois este se caracterizaria por uma totalidade auto-suficiente, tanto no âmbito da 

superestrutura, como na base econômica. A forma de organização da produção seria articulada com o todo 

da produção dominante numa dada sociedade. 
292

CACCIAMALI, Maria Cristina. op. cit., p. 27. Quando a autora menciona a subcontratação, faz menção 

aos “vínculos de dependência entre uma atividade e outra, que constituem a própria sobrevivência daquela 

que está na posição de subcontratada. Esses vínculos não são obrigatoriamente contratuais ou formais do 

ponto de vista jurídico”. Tal posicionamento também é exarado por Gerry (Petty production and capitalist 

production in Dakar: the crisis of the self-employed, cit.), quando ao colocar que as relações subcontratuais 
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of which is a domination over individuals, since the petty producers can neither manipulate input prices 

(apart from labour) nor the market price for his product to any appreciable extent. The remuneration 

accruing to his workers, and in the last resort his own remuneration, are the only variables over which he 

has a degree of control” (Id. Ibid., p. 1156-1157). 
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3.1.2.1. A abordagem intersticial e subordinada 

A abordagem intersticial e subordinada do setor informal tem como ponto de 

partida as considerações feitas e mencionadas no item anterior. Ademais, parte-se da 

constatação que a segmentação da produção é oriunda do “movimento incessante de 

criação, ampliação e crescimento dos ramos da produção, isto é, da divisão social do 

trabalho”
293

, sendo possível detectar a influência do desenvolvimento tecnológico, 

econômico e social. Esse movimento produz impactos significativos no setor informal, na 

medida em que pauta as relações entre grandes e pequenas empresas, assim como as 

diversas formas de organizar a produção. A caracterização do setor informal feita por essa 

vertente partiu do estudo do espaço econômico urbano brasileiro, especificamente a cidade 

de São Paulo
294

. 

A análise do setor informal é feita tendo em vista alguns elementos, que são: (i) o 

desenvolvimento capitalista numa dada conjuntura espacial e temporal; (ii) o fato de o 

trabalhador informal ser, em muitas vezes, detentor dos meios utilizados na produção, ou 

seja, o dono da produção também utiliza da sua força de trabalho para viabilizar a atividade 

econômica; (iii) o setor informal ser uma forma de organização da produção flexível e 

permeável, cujo tamanho, composição, conteúdo e importância variam conforme o 

comportamento da produção capitalista, sendo essa que irá determinar o ritmo de criação e 

extinção das atividades informais; (iv) que o uso da expressão setor informal se dá para o 

conhecimento do funcionamento dessa forma de organizar a produção e as suas 

articulações com o sistema econômico. Ademais, não se faz a associação automática entre 

o setor informal e a pobreza, assim como a autonomia desse setor não é considerada 

plausível, diferentemente do PREALC, que relaciona o setor informal e os pobres e 

identifica situações de subordinação e de autonomia desse setor
295

. 

O espaço econômico é o elemento analítico em torno do qual as considerações 

sobre o caráter intersticial e subordinado do setor informal ocorrem. O caráter intersticial 

está relacionado com o fato de o setor informal ocupar os espaços econômicos relegados 

pelas formas de organização capitalista, sendo que essa observação deve sempre considerar 

que a produção capitalista é dinâmica e sujeita a constantes movimentações, fazendo com 

que o setor informal também tenha esse comportamento
296

. Ou seja, o setor informal é uma 
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forma de organização da produção em espaços nos quais a produção capitalista não tem 

interesse momentâneo em ocupar. 

O caráter de subordinação é decorrência do intersticial. O setor informal é capaz de 

estar presente nos espaços econômicos em que as grandes empresas julgaram ser 

desinteressante produzir num dado momento. Ou, ainda, o setor formal, ao se estabelecer 

em determinados espaços econômicos, monopoliza as atividades de produção, tornando 

viável a existência do setor informal apenas nos espaços não preenchidos. Desta forma, 

percebe-se que o setor informal está subordinado às escolhas feitas pelo setor formal, na 

medida em que a sua atuação num determinado espaço econômico está condicionada ao 

fato de as grandes empresas não atuarem nele
297

. 

Cabe ainda mencionar que quando há penetração capitalista nos espaços ocupados 

pelo setor informal, os trabalhadores que desempenham atividades nesse nicho econômico 

podem se tornar assalariados, passar a realizar outras atividades informais ou ser expulsos 

da produção ou do próprio mercado de trabalho. A referida penetração é encarada com 

resistência e criatividade por parte dos trabalhadores informais, tendo em vista as 

incertezas quanto ao destino de cada um
298

. 

A caracterização do setor informal por meio da abordagem intersticial e 

subordinada observa os seguintes itens: “(i) o produtor direto é o possuidor dos 

instrumentos de trabalho e/ou de estoque de bens para realização de seu trabalho e se 

insere na produção sob a forma simultânea de patrão e empregado. (ii) Ele emprega a si 

mesmo e pode lançar mão de trabalho familiar ou de ajudantes como extensão do seu 

próprio trabalho; obrigatoriamente participa diretamente da produção e conjuga essa 

atividade com aquela de gestão. (iii) O produtor direto vende seus serviços ou mercadorias 

e recebe um montante de dinheiro que é utilizado, principalmente, para consumo individual 

e familiar e para manutenção da atividade econômica, e mesmo que o indivíduo aplique 

seu dinheiro com o sentido de acumular, a forma como se organiza a produção, com apoio 

no próprio trabalho, em geral, não lhe permite tal acumulação. (iv) A atividade é dirigida 

pelo fluxo de renda que a mesma fornece ao trabalhador e não por uma taxa de retorno 

competitiva; e desta renda que se retiram os salários dos ajudantes ou empregados que 

possam existir. (v) Nesta forma de produzir não existe vínculo impessoal e meramente de 

mercado entre os que trabalham – entre estes se encontra com freqüência a mão de obra 
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familiar. (vi) O trabalho pode ser fragmentado em tarefas, mas isso não impede ao 

trabalhador aprender todo o processo que origina o produto ou serviço final, processo este 

muitas vezes descontínuo ou intermitente, seja pelas características da atividade, pelo 

mercado ou em função do próprio produtor”
299

. 

Maria Cristina Cacciamali entende que as relações de trabalho presentes no setor 

informal são marcadas pelo individualismo, irregularidade e diversidade de funções 

desempenhadas. A caracterização dos trabalhadores está relacionada ao desenvolvimento 

da estrutura capitalista em uma dada região: se não está consolidado, verifica-se a presença 

de manufatura de bens de consumo (por exemplo, alimentos, calçados, móveis); caso esteja 

consolidado, há predomínio de atividades do setor terciário
300

. 

Cabe destacar que a autora não considera o setor informal exclusivo dos pobres. 

Apesar de um grande número dos trabalhadores que obtêm baixa renda estar no setor 

informal, há um conjunto de trabalhadores que está inserido em atividades com boas 

condições de trabalho e remuneração. Portanto, o setor informal abrange tanto os 

trabalhadores que desempenham atividades com intuito imediato de garantir a 

sobrevivência física e os expulsos do setor formal e que, por diversas razões, não 

conseguem uma nova ocupação, assim como trabalhadores que, mesmo quando 

comparados com os do setor formal, detêm elevados padrões de trabalho
301

. 

É importante destacar que pode haver o estabelecimento de hierarquias internas 

entre os trabalhadores informais, o que se manifesta em decorrência da ocupação de alguns 

espaços demandar que o trabalhador detenha determinadas formas de propriedade, 

instrumentos de trabalho e qualificação, elementos que não são uniformes entre esses 

trabalhadores. Ainda, trata-se de um setor que recebe uma diversidade de trabalhadores, 

como os assalariados deslocados, os que almejam complementar renda, pequenos 

capitalistas em busca de lucratividade competitiva, dentre outros
302

.  

Mais um aspecto que merece atenção para a análise do setor informal pela 

abordagem intersticial subordinada se refere ao aspecto jurídico-institucional, na medida 

em que podem existir instrumentos que fomentam, mantêm ou extinguem unidades de 

produção pequenas ou por conta própria. Segundo Maria Cristina Cacciamali, “códigos 

relativos às regras de abertura e funcionamento de estabelecimentos, a legislação laboral, 
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os diferentes níveis de legislação tributária, bem como a eficácia da máquina fiscalizadora 

do Estado, e sua moralidade fiscal, podem permitir a criação de unidades de produção de 

pequeno porte formalizadas ou determiná-las a exercer suas atividades ignorando o marco 

legal”
303

. 

A partir das considerações feitas, percebe-se que o setor informal, conforme a 

abordagem intersticial subordinada, trata da organização da produção em que não há 

trabalho assalariado permanente. Fazem parte do setor informal “o conjunto de 

trabalhadores que atuam por conta própria, por proprietários e sócios de unidades de 

produção que empregam trabalho familiar, pela mão de obra familiar, e por ajudantes e/ou 

trabalhadores que ocasionalmente trabalham para esses grupos”
304

. 

 

3.2. O setor informal sem o referencial da OIT 

As abordagens de autores que estudaram o setor informal sem partir do conceito 

estabelecido pela OIT no Relatório do Quênia e que tiveram maior impacto foram a 

institucionalista e a liberal. A abordagem institucionalista é expressa aqui principalmente 

por Manuel Castells, Alejandro Portes e Lauren Benton, sendo usado como instrumental o 

estudo da situação das atividades informais em diversos locais, como Guadalajara 

(México), Nova Iorque e Miami (EUA), Uruguai, Bogotá (Colômbia), La Paz (Bolívia), 

Emilia-Romagna (Itália) dentre outros.  

A abordagem liberal advém da concepção do setor informal de Hernando De Soto, 

utilizada em estudo da situação de migrantes no Peru, especialmente em questões 

relacionadas com o comércio, transporte e habitação. Apesar de adotarem perspectivas 

diferentes para a análise dos informais, ambas as abordagens introduzem uma novidade 

que influenciou as análises posteriores sobre o fenômeno: há identificação de diversas 

atividades informais com a ilegalidade, na medida em que o enfoque adotado pelos autores 

privilegia o fato dessas atividades não serem realizadas em conformidade com os marcos 

normativos existentes. 
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3.2.1. A abordagem institucionalista 

Manuel Castells, Alejandro Portes e Lauren Benton utilizam a denominação 

economia informal. Partem da premissa de que essa deve ser estudada como um processo 

relacionado a realidades históricas, ao invés de ser um objeto de estudo estático. Para os 

autores, “a economia informal não é uma condição individual, mas um processo de geração 

de renda caracterizado por um elemento central: não é regulado pelas instituições sociais, 

num ambiente sociojurídico em que atividades similares são reguladas”
305

. De acordo com 

esse conceito, a definição do que é formal e do que é informal depende dos parâmetros 

institucionais de regulação da atividade econômica. Ademais, cabe destacar que a noção de 

economia informal elaborada pelos autores pretende afastá-la da associação imediata à 

marginalidade social e colocá-la como universal, ou seja, possível de ser encontrada em 

diversas partes do mundo, ainda que presentes particularidades em cada localidade
306

. 

A falta de regulação institucional na economia informal afeta o processo de 

trabalho de formas diversas, variando conforme a atividade praticada. Pode ter influência 

sobre: (i) o status do trabalhador, na medida em que o fato desse não ser registrado implica 

ausência de proteção social e dos padrões mínimos trabalhistas estabelecidos pela 

legislação; (ii) as condições de trabalho, uma vez que a regulação de saúde e segurança do 

trabalho não é observada; (iii) a forma de administração da empresa, quando essa decide 

desrespeitar a legislação tributária e utilizar de recursos não declarados em transações 

econômicas. Trata-se de um processo econômico-político central em diversas sociedades. 

Importa mencionar que a ausência da inclusão dos trabalhadores desprotegidos da 

metodologia de mensuração do setor informal por parte do PREALC é objetivo de crítica 

por Manuel Castells, Alejandro Portes e Lauren Benton
307

. 

Os autores também fazem distinção entre as atividades formais, informais e ilegais. 

A diferença entre as atividades formais e informais reside no processo de produção, pois 

nas formais ele seria lícito e nas informais, ilícito, sendo o produto final de ambas lícito. 

Em contraposição às atividades formais e informais, as atividades ilegais são 

                                                 
305

PORTES, Alejandro; CASTELLS, Manuel; BENTON, Lauren A. The informal economy: studies in 

advanced and less developed countries. Baltimore: John Hopkins University Press, 1989. p. 12: “The 

informal economy is thus not an individual condition but a process of income-generation characterized by 

one central feature: it is unregulated by the institutions of society, in a legal and social environment in 

which similar activities are regulated”. 
306

Id., loc. cit. 
307

Id. Ibid., p. 13-15. 



101 

 

 

caracterizadas por terem um processo de produção que pode ser lícito ou ilícito, mas seu 

produto final é invariavelmente ilícito
308

. 

Contudo, há um aspecto em que as atividades formais e as ilegais coincidem: no 

tocante à existência de sistemas garantidores do cumprimento de obrigações contraídas, 

com a possibilidade de ressarcimentos e fiscalizações. A diferença reside no fato que, 

enquanto as atividades legais são protegidas pelas instituições, as atividades ilegais têm 

suas garantias efetivadas pelo uso da força. Por outro lado, as atividades informais têm 

muitos problemas pela ausência de um sistema protetivo
309

. 

No tocante à estrutura da economia informal, apontam-se aspectos importantes que 

devem ser priorizados na análise: (i) suas ligações com a economia formal, dado que a 

informal deixou de ser vista como um mero anexo da formal, sendo a relação de ambas 

intensa, com a realização de um processo misto no trabalho, que é a descentralização de 

grandes empresas em unidades semiautônomas e a informalização de tantas quantas dessas 

unidades for possível, para que os benefícios e vantagens da flexibilidade das atividades 

não reguladas possam ser usados em atividades reguladas; (ii) as características específicas 

dos trabalhadores nas atividades informais, com predomínio de situações de 

vulnerabilidade, especialmente pelo fato de receberem menos benefícios, salários menores 

e estarem expostos a condições de trabalho piores que os trabalhadores nas atividades 

formais; e (iii) o comportamento do governo em relação ao setor não regulado, sendo esse 

caracterizado pela tolerância ou até por uma política de estímulo, pois o desenvolvimento 

das atividades informais poderia resolver conflitos sociais
310

. 

Como fatores causais do desenvolvimento do processo de informalização, Manuel 

Castells, Alejandro Portes e Lauren Benton apontam: (i) a tentativa de diminuir o controle 

dos trabalhadores organizados sobre o processo de trabalho; (ii) uma forma de reação dos 

empregadores em face da regulação do Estado na economia, em especial na legislação 

trabalhista e tributária; (iii) o impacto da competição internacional nas economias internas; 

(iv) a forma do desenvolvimento do processo de industrialização nos países em 

desenvolvimento; e (v) sua utilização como forma de superar a crise econômica dos anos 
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1970. Portanto, nota-se que se trata de elementos relacionados com a reestruturação 

produtiva
311

. 

Em relação aos efeitos gerados pelo processo de informalização, os autores 

colocam: (i) seu auxílio no processo de descentralização da organização da economia; (ii) a 

identificação automática da economia informal com a baixa produtividade deixa de existir, 

dado que existem evidências de atividades realizadas com alta produtividade; (iii) o custo 

do fator trabalho na produção é reduzido, sendo que a principal diminuição de gastos 

ocorre nos valores pagos ao Estado relacionados ao trabalho; e (iv) muitas consequências 

sociais, como a diminuição do poder dos trabalhadores organizados e o aumento da 

heterogeneidade das condições de trabalho. Os mencionados efeitos permitiram o aumento 

da produtividade das empresas
312

. 

Manuel Castells, Alejandro Portes e Lauren Benton ainda mencionam que se deve 

distinguir as situações nas quais os informais realizam atividades para mera sobrevivência, 

sendo que: (i) existem atividades que são desempenhadas em conjunto com instituições da 

economia formal, de forma subordinada; e (ii) há atividades que oferecem potencial para 

crescimento autônomo
313

. 

Para Alejandro Portes e William Haller, a relação entre Estado e economia informal 

é complexa: “é possível prognosticar que a ampliação da regulação do Estado amplia as 

possibilidades de que se realizem atividades irregulares, mas não determina qual será a sua 

verdadeira magnitude e característica. O grau em que essas possibilidades se transformem 

em realidade depende de dois fatores: a) a capacidade de regulação do Estado; e b) a 

estrutura social e os recursos culturais da população sujeitos a essas normas”
314

, sendo 

importante atentar para a capacidade estatal em fazer cumprir as suas determinações, assim 

como as características desse Estado. 

Alexandre de Freitas Barbosa critica a abordagem institucionalista pelos seguintes 

motivos: (i) não existiriam evidências para se pressupor que os trabalhadores assalariados 

desprotegidos teriam seus direitos não observados por exigências produtivas; (ii) a ligação 
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automática às cadeias produtivas globais faz com que todo e qualquer trabalhador informal 

esteja subsumido ao capital, fazendo com que, por exemplo, o comerciante ambulante 

fosse, na verdade, um assalariado disfarçado
315

.  

Contudo, cabe pontuar que essa abordagem não parte da observação prévia de um 

determinado mercado de trabalho para descrever o fenômeno do setor informal e leva em 

consideração as mudanças que passam a ocorrer no trabalho com o advento da 

reestruturação produtiva. Ainda, cumpre mencionar que, segundo Victor Tokman, “devem 

ser distinguidos, contudo, os fatores que determinam a criação de ocupações informais do 

grau de inserção ao restante da atividade econômica. Não é toda atividade gerada pela 

necessidade de sobrevivência que é marginal ou desconectada do resto do sistema. Como é 

óbvio, aquelas que surgem como produto da descentralização, por definição, são funcionais 

às grandes empresas”
316

. Portanto, se não deve ser realizada ligação automática entre o 

trabalhador informal e as cadeias produtivas globais, da mesma forma não se deve negar de 

antemão a possibilidade da existência de relações entre ambas. 

 

3.2.2. A abordagem liberal 

Hernando De Soto utiliza a denominação “informalidade”. A elaboração do que 

seria esse fenômeno para o autor parte da noção que se trata de uma questão 

essencialmente relacionada ao direito
317

 e ao papel do Estado numa sociedade. Se o direito 

estabelece normas que o corpo social considera excessivas, não prevê nenhum mecanismo 

jurídico de escape para as pessoas que não podem cumprir essas normas e o Estado não é 

capaz de tornar essas normas eficazes, então a informalidade surgiria
318

. Entende que os 

próprios informais apontam que seus problemas estão vinculados ao direito, na medida em 
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BARBOSA, Alexandre de Freitas. op. cit., p. 29. 
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TOKMAN, Victor E. De la informalidad a la modernidad. In: ______ (Org.). De la informalidad a la 

modernidad. Santiago: OIT, 2001. p. 23: “se deben distinguir, sin embargo, los factores que determinan la 

creación de ocupaciones informales, del grado de inserción al resto de la actividad económica. No toda 

actividad generada por la necesidad de sobrevivir es marginal o desconectada del resto del sistema. Como 

es obvio, aquellas que surgen producto de la descentralización, por definición, son funcionales a las grandes 

empresas”. 
317

“O direito é, até o momento, a melhor explicação para a existência da informalidade. A partir dessa 

perspectiva, a escolha entre trabalhar formal e informalmente é menos um desígnio inexorável derivado das 

características das pessoas, mas um exercício racional para determinar os custos e benefícios de integrar o 

sistema de direito existente e realizar suas atividades econômicas dentro dele” (DE SOTO. Hernando. 

Economia subterrânea: uma análise da realidade peruada. Tradução de El Otro Sendero: la revolución 

informal por Gilson Schwarz. Rio de Janeiro: Globo, 1987. p. 258). 
318

Id. Ibid., p. 45. 
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que teriam dificuldades em serem reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Ainda, coloca a 

questão sob a ótica da predominância do individual em face do coletivo
319

. 

Segundo o autor, a informalidade não é um setor possível de ser claramente 

delimitado. Trata-se de “uma categoria criada com base na observação empírica do 

fenômeno. Não são informais os indivíduos, mas seus feitos e atividades. A informalidade 

não é também um setor preciso nem estático da sociedade, mas uma zona de penumbra que 

tem uma extensa fronteira com o mundo legal e onde os indivíduos se refugiam quando os 

tributos para cumprir as leis excedem seus benefícios. Só em alguns casos a informalidade 

implica não cumprir todas as leis; na maioria, desobedecem-se disposições legais precisas 

(...) Também são informais as atividades para as quais o Estado criou um sistema legal de 

exceção através do qual um informal pode desenvolver suas atividades ainda que sem 

ascender necessariamente a um status legal equivalente ao daqueles que gozam da proteção 

e benefícios de todo o sistema legal peruano”
320

. Tendo em vista a inadequação dos 

informais diante de parte da legislação existente, Hernando De Soto coloca que é criada 

uma regulamentação própria, ou seja, uma normatividade extralegal, com normas e 

instituições particulares, de forma a substituir o direito estatal nos espaços em que esse não 

é observado
321

. 

O fato de o direito ser um elemento de grande importância na presença da 

informalidade numa sociedade faz Hernando De Soto analisar o impacto disso na 

eficiência das atividades econômicas, entendendo que existem leis boas ou más, conforme 

a efetividade dos textos legais no desempenho dessas atividades. A partir daí, o autor 

menciona a existência de custos da formalidade e da informalidade. Os primeiros seriam 

relacionados com a decisão de uma pessoa em desempenhar determinadas atividades 

dentro do marco legal, com custos de acesso e de permanência
322

. Já os segundos seriam 

ligados com a opção de uma pessoa em realizar atividades à revelia da lei e dentro de uma 

normatividade extralegal, com custos de ser ilegal (para se evitar a sanção, impostos e leis 

trabalhistas e os existentes em transferências líquidas) e de não se ter uma boa lei (pela 
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“Mas ao mesmo tempo a cidade individualizou seus habitantes. Começou a predominar o esforço pessoal 

sobre o coletivo” (DE SOTO. Hernando. op. cit., p. 36). 
320

Id. Ibid., p. 45-46. 
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Id. Ibid., p. 47-48. Segundo De Soto, “a normatividade extralegal nos indica que os peruanos procuram, 

em primeiro lugar, afirmar direitos de propriedade, facilitar suas transações e dar segurança às suas 

atividades. Isto é, os instrumentos facilitadores do direito que hoje ainda não são desfrutados. Em segundo 

lugar, procuram evitar a normatividade legal demorada na medida do possível e, em terceiro, tentam 

substituir o Estado por organizações informais e privadas em muitas áreas”. (Id. Ibid., p. 330). 
322

Id. Ibid., p. 191-214. 
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falta de direitos de propriedade, por não se aproveitar o sistema contratual e pela 

ineficiência do direito extracontratual)
323

.  

Quando menciona os custos em não se ter uma boa lei, o autor entende que a 

insegurança jurídica, seja a gerada pela ausência de mecanismos que deem garantia que os 

bens de um investidor não serão danificados ou expropriados, seja a que ocorre pela falta 

de eficácia da lei em tutelar esses bens, é um dos principais pontos a serem analisados para 

dotar as atividades econômicas de eficiência e melhorar a situação de quem se encontra na 

informalidade. Portanto, das colocações feitas pelo autor, pode-se extrair que o setor 

informal seria capaz de competir com o formal, não fosse a regulamentação estatal 

excessiva, o que comprometeria a eficiência daquele setor. 

As principais consequências dos custos da formalidade e da informalidade para a 

economia seriam: (i) a baixa produtividade, sendo que as empresas formais teriam muito 

capital e pouco trabalho, ao passo que as empresas informais teriam pouco capital e muito 

trabalho (sendo que essa rede de incentivos às avessas seria a principal característica do 

dualismo formal-informal no presente caso); (ii) a diminuição e desestímulo do 

investimento nas empresas formais e nas informais, sendo que nessas últimas isso 

ocorreria, em especial, no investimento de capital e de longo prazo; (iii) a ineficiência e 

distorção do sistema tributário, com a concentração da carga tributária sobre poucas 

empresas formais, gerando distorções em toda a economia; (iv) prejuízo no avanço 

tecnológico, especialmente pelo fato de as empresas informais terem perdas por não 

possuírem suas inovações tuteladas por um direito de propriedade; e (v) dificuldades em se 

formular políticas macroeconômicas, tanto por decisões tomadas que desconsideram a 

existência dos informais, quanto pela dificuldade de se mensurar o fenômeno para se tomá-

lo em conta. O autor entende que as dificuldades relacionadas ao direito de propriedade e à 

capacidade de investimento que ocorrem em decorrência do excesso de regulamentação 

acabam por privilegiar parcela rica da sociedade em detrimento dos pobres que seriam 

maioria desse importante setor da economia
324

. 

Finalmente, Hernando De Soto afirma que, a partir do instante em que a 

importância do direito for valorizada, será constatado que o problema está na formalidade. 

A solução apontada é a eliminação dos entraves legais da produção e o estabelecimento de 

uma nova formalidade, de modo a abranger todas as pessoas. Para tanto, dever-se-ia 
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aproximar o direito da realidade, fato que não ocorreria em locais onde a informalidade é 

elevada, pelo fato de as leis serem continuamente desrespeitadas. 

Apesar de colocar a questão dos informais sob uma nova perspectiva, a visão de 

Hernando De Soto é simplista, na medida em que todos os problemas desses trabalhadores 

se resumem à extensão da regulamentação estatal das atividades econômicas, sendo que a 

solução da informalidade passa pela redução do Estado. Além disso, o fato de o autor 

enfocar em demasia os problemas jurídicos acaba por tratar o tema como uma questão de 

exclusão legal, ou seja, o enquadramento das atividades realizadas conforme as disposições 

normativas vigentes, deixando de lado outro elemento da maior importância, que é a 

exclusão econômica. 

 

4. As novas discussões na OIT 

Desde o Relatório do Quênia, o debate sobre o setor informal feito pela OIT foi 

permanente. Recentemente, três momentos foram de grande importância para a 

manutenção do relevante papel da entidade nessa questão: a 90ª Conferência Internacional 

do Trabalho, ocorrida em junho de 2002; e as 15ª e 17ª Conferência Internacional dos 

Estatísticos do Trabalho, realizadas em janeiro de 1993 e em novembro/dezembro de 2003, 

respectivamente. 

 

4.1. Economia informal e trabalho decente 

A 90ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT estabeleceu como um dos 

pontos de pauta a discussão sobre trabalho decente
325

 e economia informal. As afirmações 

feitas nessa subseção são baseadas em conclusões adotadas na forma de resolução e de 

maneira tripartite pelos delegados da Conferência. 

Inicialmente, deve-se apontar a alteração da denominação do objeto estudado pela 

Organização. A OIT, que difundiu a expressão “setor informal”, passa a utilizar “economia 

informal”. A mudança foi justificada pela necessidade de ampliar o objeto de estudo desse 
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A noção de trabalho decente foi apresentada, no âmbito da OIT, pela primeira vez no Relatório do 

Direitor-Geral na 87ª Conferência Internacional do Trabalho. De acordo com o documento, o trabalho 
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e princípios fundamentais do trabalho; o emprego; a proteção social; e o diálogo social. Mais tarde, esses 

quatro objetivos são reafirmados na Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização Justa de 

2008. 
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fenômeno, tendo em vista que os informais não estariam adstritos apenas a um setor da 

economia, mas a vários. No entanto, admite-se que a nova terminologia pode acabar por 

subestimar as diversas relações existentes entre as atividades formais e informais. Um dos 

principais referenciais que passa a ser utilizado na análise do novo conceito é o 

cumprimento da legislação e a legalidade da atividade econômica realizada, sendo um dos 

objetivos para tanto verificar se o trabalhador é socialmente protegido
326

. 

Coloca-se que as atividades desempenhadas na economia informal (que são 

classificadas por meio da conjugação da unidade produtiva com a ocupação 

desempenhada) não seriam reguladas por disposições formais, havendo a possibilidade de 

configuração de três situações: (i) as atividades não observam a legislação e operam à 

margem da lei; (ii) ainda que observem as disposições legais, não estão sob os seus 

auspícios; e (iii) a lei é desrespeitada por ser inadequada a um determinado caso. Contudo, 

é importante colocar que não se deve confundir atividades ilegais com ilícitas, pois, 

enquanto essas seriam as tipificadas penalmente, como o tráfico de drogas, aquelas seriam 

as que ocorrem sem que determinada regulamentação legal ou procedimento 

administrativo sejam observados, como a ausência de registro em carteira ou o trabalho do 

imigrante indocumentado
327

. 

Apontam-se como trabalhadores na economia informal os assalariados e os por 

conta própria. Coloca-se que, se não houvesse atividades informais disponíveis, esses 

trabalhadores não teriam renda, demonstrando que o ingresso na economia informal não se 

faz por opção, mas por necessidade de sobrevivência. Ainda, faz-se ligação desses com a 

pobreza, dado que a grande maioria encontra-se nessa situação, e afirma-se que a geração 

de empregos na economia informal apresenta déficit de trabalho decente, na medida em 

que os quatro objetivos estratégicos da OIT sobre a matéria dificilmente existem nessas 

situações
328

. 

O déficit de trabalho decente atinge com grande intensidade os trabalhadores 

informais, que “não são reconhecidos nem declarados, não se beneficiam da legislação 

trabalhista, nem da proteção social (por exemplo, quando a sua situação em relação ao 
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emprego é ambígua), pelo que se veem impossibilitados de desfrutar dos seus direitos 

fundamentais, de exercê-los ou de defendê-los. Não estando, geralmente, organizados, 

raras vezes são representados coletivamente juntos aos empregadores ou autoridades 

públicas. A economia informal caracteriza-se, muitas vezes, pela exiguidade ou indefinição 

dos locais de trabalho, por condições de trabalho que não garantem nem saúde, nem 

segurança, baixos níveis de qualificação e de produtividade, rendas baixas e irregulares, 

extensa jornada de trabalho e falta de acesso à informação, aos mercados, ao 

financiamento, à formação e à tecnologia. Os trabalhadores da economia informal podem 

caracterizar-se por diversos graus de dependência e de vulnerabilidade”
329

. 

A falta de proteção social não diz respeito apenas à ausência da cobertura da 

previdência social, situação em que os benefícios recebidos tendem a ser reduzidos 

(comparativamente com a média) ou inexistentes, mas também à exclusão de qualquer 

auxílio no âmbito familiar, educacional, na formação e qualificação profissionais e nos 

cuidados com a saúde. Considera-se que a falta de proteção social é um elemento crítico do 

processo de exclusão vivido pelos trabalhadores informais
330

. 

Nessa linha, atenta-se para o fato que “os trabalhadores e as empresas da economia 

informal caracterizam-se por, frequentemente, não serem reconhecidos, nem 

regulamentados, nem protegidos legalmente, onde existem padrões legais e institucionais 

relevantes. A Declaração da OIT relativa aos princípios e direitos fundamentais no trabalho 

e seu seguimento, bem como as normas fundamentais do trabalho devem-se aplicar tanto à 

economia informal como à economia formal. Mas alguns trabalhadores estão inseridos na 

economia informal ou porque não entram suficientemente no âmbito da legislação laboral 

nacional ou porque essa não é efetivamente aplicada, especialmente devido às dificuldades 

práticas contra as quais se debate a inspeção do trabalho. Acontece com frequência que a 

legislação trabalhista não tenha em conta a organização moderna do trabalho. Definições 
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. International Labour Conference. 90
th

. Session 2002. 

Report VI. Decent work and the informal economy, cit., p. 54: “are not recognized, registered, regulated or 

protected under labour legislation and social protection, for example when their employment status is 
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inapropriadas de empregados e trabalhadores podem ter efeito adverso ao tratar o 

trabalhador como autônomo e sem a proteção da legislação trabalhista”
331

. 

Menciona-se também que as unidades econômicas que operam na economia 

informal assim o fazem em razão da regulamentação inapropriada e da taxação excessiva, 

fatores que elevam o custo da formalização. A falta de acesso aos mercados, aos serviços 

públicos, aos seguros, à tecnologia, à qualificação, ao direito de propriedade, ao crédito e 

ao sistema judiciário seriam alguns dos elementos que essas unidades deixam de usufruir 

em decorrência da sua condição. Ainda, cabe mencionar as situações das empresas 

informais que não cumprem suas obrigações fiscais e trabalhistas, atingindo, por um lado, 

o Estado, pois esse deixa de recolher tributos e tem sua capacidade de oferecer serviços 

sociais reduzida, e, por outro lado, o trabalhador, dado que determinados direitos 

vinculados a essas obrigações deixam de ser observados. Apesar da possibilidade disso 

ocasionar concorrência desleal entre as empresas, admite-se que o não cumprimento dessas 

obrigações se dá pela pobreza das empresas informais
332

. 

Ainda, importa destacar que a economia informal também é caracterizada pelos 

seguintes fatores socioeconômicos: a pobreza inibe que as oportunidades e as escolhas 

feitas pelos trabalhadores sejam reais e os permitam acessar um trabalho protegido e 

decente; a baixa renda e a ausência de políticas públicas impedem que os informais 

consigam desenvolver sua educação e qualificação profissional, de forma a terem 

condições de obterem um emprego formal; o fato dos grupos mais vulneráveis serem 

majoritários na informalidade e o elevado número de mulheres nesses empregos 

demonstram a feminilização da pobreza
333

. O conceito de economia informal elaborado 

pela OIT sofreu influência da abordagem institucionalista ao passar a dar importância para 

a questão da legalidade e da proteção social dos trabalhadores que desempenham 

atividades informais. 
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Maria Cristina Cacciamali entende que há unidades produtivas que podem ser 

compreendidas na intersecção dos conceitos de setor informal e economia informal. 

Tratam-se das formas de organização não tipicamente capitalistas de produção, que 

permitem aos produtores do setor informal serem invisíveis diante da fiscalização estatal. 

Dessa forma, atuam nos mercados de bens, serviços e de trabalho não observando diversas 

regulamentações, integrando a economia informal. Apesar da não observância de 

dispositivos legais, a autora pondera que a evasão fiscal dessas unidades produtivas é 

muito menos relevante que a praticada pelas empresas do setor formal, pois o fato de 

desenvolverem atividades de pequeno valor econômico faria com que tivessem isenção 

tributária
334

. 

Entretanto, a autora afirma que “quando estudos sobre economia informal ou não 

registrada abordam o número de contratações à margem da legislação no mercado de 

trabalho e de trabalhadores por conta própria e/ou microempresários não registrados, 

portanto de ocupados não contribuintes do sistema público de seguridade social, as 

unidades produtivas informais têm peso expressivo, especialmente nos países periféricos. 

Isso posto, nós podemos afirmar que, na dimensão do mercado de trabalho, há um 

denominador comum entre as formas de organização da produção e as situações de 

trabalho apreendidas pelas definições setor informal e economia informal ou subterrânea, 

qual seja ambas captam situações de produção e de trabalho que não se enquadram nos 

moldes da produção tipicamente capitalista, quer por razões socioeconômicas, quer 

jurídicas. As unidades produtivas, produtores e trabalhadores envolvidos nestas díspares 

formas aglutinam-se ao redor de um mesmo conceito não pela proximidade que guardam 

entre si, mas pelo afastamento que todos mantêm do modelo típico de organização 

capitalista – assalariamento permanente por meio de contrato registrado e inserido na ação 

sindical”
335

. 

José Dari Krein e Marcelo Weishapt Proni, ao analisarem a economia informal no 

Brasil, identificam que a reorganização do mercado de trabalho no Brasil a partir da década 

de 1990, decorrente das mudanças na economia, no Estado e nas relações de trabalho, 

configurou uma nova informalidade, a partir da proliferação de relações de trabalho 
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disfarçadas
336

. O seu elemento caracterizador é a precarização do trabalho, dado que a 

legislação trabalhista é ignorada, assim como as condições de trabalho ajustadas por meio 

de negociação coletiva
337

. Ou seja, a dificuldade do trabalhador exercer os direitos sociais, 

seja individualmente, por meio da percepção de previsões constitucionais e celetistas, seja 

coletivamente, por meio da atuação e representação sindical, são características do 

aumento da informalidade no país. 

Pela distinção entre nova e velha informalidade estabelecida pelos autores, 

enquanto a segunda abarca os proprietários de pequenos negócios, os trabalhadores 

autônomos ou por conta própria, os produtores para autoconsumo, os membros voluntários 

no terceiro setor, trabalhadores domésticos e trabalhadores sem registro em carteira, a 

primeira congrega as pessoas jurídicas disfarçadas, os falsos cooperados, os terceirizados, 

os falsos voluntários do terceiro setor, o trabalho realizado por estagiários, o autônomo 

proletarizado e os contratados por prazo ou por tempo determinado
338

. 

Os autores entendem que existem duas categoriais analíticas que devem ser 

diferenciadas no estudo da economia informal no Brasil: as situações em que as atividades 

são realizadas como estratégia de sobrevivência ou complementação de renda e os casos 

em que o trabalho está à margem da legislação, dificultando o acesso aos direitos 

trabalhistas e ao sistema de previdência social
339

. 

 

4.2. Os estatísticos do trabalho 

A 15ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho adotou resoluções 

relacionadas a: (i) estatísticas de greves, locautes e outras ações ligadas aos conflitos de 

trabalho; (ii) estatísticas de emprego no setor informal; e (iii) classificação internacional da 

situação no emprego. O que nos interessa são as considerações feitas sobre o emprego no 

setor informal. 

O setor informal é caracterizado como um conjunto de unidades de produção de 

bens ou serviços, com o escopo de gerar emprego e renda para as pessoas envolvidas com 
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Id. Ibid., p. 27-29. 
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Id. Ibid., p. 32. 
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as atividades econômicas aí existentes. As unidades de produção têm muitos elementos das 

sociedades empresárias individuais e familiares, na medida em que quem é o sujeito das 

relações comerciais não é a sociedade, mas o proprietário individualmente considerado. 

Ainda, há confusão entre o que é da sociedade e o que é do proprietário. O grau de 

organização dessas unidades é baixo, a divisão de trabalho é reduzida ou inexistente e as 

atividades econômicas são de pequena escala. Quando existem, as relações de trabalho são 

marcadas por serem ocasionais e vinculadas a relações de parentesco ou pessoais e sociais 

em vez de a um contrato escrito com garantias
340

. 

Importante colocar que são diferenciadas as atividades do setor informal das da 

economia subterrânea, pois as primeiras, mesmo quando promovem evasão fiscal e 

fraudam a legislação previdenciária e trabalhista, não o fazem necessariamente de forma 

intencional
341

. 

O conceito adotado de setor informal não toma como essenciais o tipo de local de 

trabalho onde ocorre a produção, o valor do capital fixo usado, a duração das operações da 

empresa (perene, sazonal ou ocasional) e se se trata da atividade principal ou secundária do 

proprietário. O setor informal é um grupo de unidades de produção onde “as empresas 

familiares (ou, de modo equivalente, as empresas individuais pertencentes a familiares) são 

distinguidas das sociedades, ou das quase sociedades, com base na organização jurídica das 

unidades e no tipo de contabilidade. As empresas familiares são unidades que se ocupam 

da produção de bens ou serviços, que não se constituem como entidades jurídicas distintas 

e independentes dos familiares ou dos membros que as possuem e para as quais não existe 

um sistema de contabilidade estabelecido (incluindo balanços) que permita fazer uma 

diferenciação clara entre as atividades de produção das empresas e as outras atividades dos 

seus proprietários, nem a identificação de quaisquer fluxos de renda e de capital entre as 

empresas e os proprietários. As empresas familiares incluem empresas individuais que 

pertencem e são movimentadas por um membro da família, assim como parcerias não 

societárias formadas por membros de diferentes famílias”
342

. 
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Fifteenth International Conference of Labour 

Statisticians. Report of the conference. Geneva, 1993. p. 52. 
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Id., loc. cit. 
342

Id. Ibid., p. 53: “household enterprises (or, equivalently, unincorporated enterprises owned by households) 

are distinguished from corporations and quasi-corporations on the basis of the legal organization of the 

units and the type of accounts kept for them. Household enterprises are units engaged in the production of 

goods or services which are not constituted as separated legal entities independently of households or 

household members that own them, and for which no complete sets of accounts (including balance sheets 

of assets and liabilities) are available which would permit a clear distinction of the production activities of 
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As empresas informais de trabalhadores por conta própria são consideradas como 

empresas familiares, operadas por trabalhadores por conta própria, seja individualmente, 

seja em conjunto com membros da mesma ou de outra família. Aqui, admite-se o auxílio 

de membros da família e de trabalhadores temporários no desenvolvimento da produção, 

mas não de trabalhadores com habitualidade
343

. 

As empresas de empregadores informais também são consideradas como empresas 

familiares, sendo que são operadas por empregadores que atuam individualmente ou em 

conjunto com membros da própria ou de outra família. Nesse caso, emprega-se um ou mais 

trabalhadores. Recomenda-se, ainda, que seja estabelecido um número de trabalhadores 

por estabelecimento para caracterização dessas empresas
344

. 

O emprego no setor informal é realizado por todas as pessoas que desempenham 

atividades laborais em empresas desse setor, tanto as dos trabalhadores por conta própria, 

como as dos empregadores informais. É importante destacar que o trabalhador com 

emprego no setor informal pode ser tanto empregado apenas em empresa desse setor, 

quanto ter mais de um emprego, sendo o outro no setor formal
345

. 

Cabe ainda destacar que, segundo Ralf Hussmanns, o significado de setor utilizado 

nessa Conferência está de acordo com o estabelecido pelo Sistema Nacional de Contas das 

Nações Unidas de 1993, em que se trata de um conceito que pretende agrupar espécies 

semelhantes de unidades de produção, colocando como características comuns o fato de 

compartilharem objetivos, funções e comportamentos similares. Ainda, o autor coloca que 

a noção de empresa utilizada pela Conferência é em sentido amplo, “referindo-se a toda 

unidade de produção de bens ou serviços para venda ou troca. Abrange não apenas as 

unidades de produção que empregam trabalho, como também as unidades de produção que 

são propriedade e operadas individualmente por conta própria como os autônomos, seja 

sozinho ou com ajuda não remunerada de membros da família. As atividades podem ser 

realizadas dentro ou fora da casa do proprietário da empresa e executadas em instalações 

                                                                                                                                                    
the enterprises from the other activities of their owners and the identification of any flows of income and 

capital between the enterprises owned and operated by individual household members or by two or more 

members of the same household as well as unincorporated partnerships formed by members of different 

households”. 
343

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Fifteenth International Conference of Labour 

Statisticians. Report of the conference, cit., p. 54. 
344

Id, loc. cit. 
345

Id. Ibid., p. 55. 
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identificáveis, inidentificáveis ou sem local fixo. Portanto, vendedores de rua, motoristas 

de táxi, trabalhadores em domicílio autônomos são considerados empresas”
346

. 

O esforço feito na 15ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho ocorre 

para se estabelecer um padrão de mensuração do setor informal nos países. Percebe-se que 

o enfoque na unidade de produção, já colocado como principal elemento característico do 

setor informal no Relatório do Quênia, permanece nas resoluções de 1993. Além disso, 

Maria Cristina Cacciamali menciona que a composição do setor informal estabelecida pela 

abordagem intersticial subordinada está conforme a definição realizada por essa 

Conferência
347

. 

Tendo em vista o critério de considerar o setor informal como abrangente de 

empresas com menos de 5 trabalhadores, empresários, trabalhadores por conta própria ou 

autônomos (excluindo trabalhadores profissionais, que desempenham funções de gerência 

ou técnicas), trabalhadores que fazem atividades para a família e trabalhadores domésticos, 

e sendo esse conceito pautado nas definições acima colocadas, pode-se afirmar que um 

número considerável de países adota os critérios estabelecidos pela Conferência de 1993, 

sendo eles: Brasil (IBGE), Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, México, Panamá, 

Paraguai, Uruguai, Venezuela e Índia
348

. 

Na 17ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho, realizada em Genebra 

em 2003, destacou-se a necessidade de se estabelecer uma definição e uma forma de 

mensurar o emprego informal. Enquanto o emprego no setor informal é concebido a partir 

das unidades de produção, por meio de uma abordagem que parte da análise da empresa, o 

emprego informal seria definido de forma mais ampla, pelas unidades de trabalho e com 

                                                 
346

HUSSMANNS, Ralf. Mesuring the informal economy: from employment in the informal sector to 

informal employment. Working Paper, Geneva, n. 53, p. 4, Dec. 2004: “referring to any unit engaged in the 

production of goods or services for sale or barter. It covers not only production units, which employ hired 

labour, but also production units that are owned and operated by single individuals working on own 

account as self-employed persons, either alone or with the help of unpaid family members. The activities 

may be undertaken inside or outside the enterprise owner’s home, and they may be carried out in 

identifiable premises, unidentifiable premises or without fixed location. Accordingly, self-employed street 

vendors, taxi drivers, home-based workers, etc. are all considered enterprises”. 
347

CACCIAMALI, Maria Cristina. (Pré-) Conceito sobre o setor informal, reflexões parciais embora 

instigantes. Comentários ao artigo “Setor informal: do excedente estrutural à escolha individual, cit., p. 153. 
348

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION; WORLD TRADE ORGANIZATION. Globalization 

and informal jobs in developing countries: a joint study of the International Labour Office and the 

Secretariat of the World Trade Organization, cit., p. 163-169. 



115 

 

 

uma abordagem com foco na ocupação do trabalhador. Cabe ainda colocar que o emprego 

informal pode ser realizado em empresas do setor informal e formal e em domicílio
349

. 

Essa Conferência mencionou que o emprego informal é aquele em que a “relação 

de emprego é, legalmente ou na prática, não submetida à legislação trabalhista nacional, à 

taxação de renda, à proteção social ou à geração de determinados benefícios de emprego 

(aviso prévio de dispensa, indenização, férias, licença por doença, etc.). As razões podem 

ser as seguintes: não declaração do trabalho ou dos empregados; trabalho ocasional ou de 

curta duração; trabalho com jornadas ou salários abaixo de um parâmetro específico (por 

exemplo, para contribuições da seguridade social); empregos em empresas sem registro ou 

por pessoas em casas; empregos onde o local de trabalho é fora do local da empresa do 

empregador (por exemplo, trabalhador externo sem contrato de emprego); ou empregos em 

que a regulação de trabalho não é aplicada, observada ou cumprida por qualquer outra 

razão”
350

. 

O marco conceitual do emprego informal conjuga a combinação das unidades de 

produção (que podem ser as empresas informais, formais ou domésticas) com o tipo de 

trabalho segundo a situação no emprego (que podem ser os trabalhadores por conta 

própria, os empregadores, os trabalhadores familiares, os assalariados e os membros de 

cooperativas de produção). O agrupamento desses elementos nos fornece três grandes 

possibilidades: os trabalhos formais, informais (abrangendo os empregos informais, os 

empregos no setor informal e os empregos informais fora do setor informal) e a 

inexistência do trabalho em uma dada unidade de produção.  

As diretrizes apontadas para uma definição estatística do emprego informal 

colocam que são abrangidos: (i) trabalhadores por conta própria em suas próprias empresas 

do setor informal; (ii) empregadores que trabalham em suas próprias empresas do setor 

informal; (iii) trabalhadores familiares em empresas do setor informal; (iv) trabalhadores 

familiares em empresas do setor formal; (v) membros de cooperativas de produtores 

                                                 
349

INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Seventeenth International Conference of Labour 

Statisticians. Report of the conference. Geneva, 2003. p. 14. 
350

Id., loc. cit.: “Employees are considered to have informal jobs if their employment relationship is, in law or 

in practice, not subject to national labour legislation, income taxation, social protection or entitlement to 

certain employment benefits (advance notice of dismissal, severance pay, paid annual or sick leave, etc.). 
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employment contract); or jobs for which labour regulations are not applied, not enforced, or not complied 
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informais
351

; (vi) empregados em trabalhos informais em empresas no setor formal; (vii) 

empregados em trabalhos informais em empresas no setor informal; (viii) empregados em 

trabalhos informais em domicílios; (ix) trabalhadores por conta própria na produção de 

bens exclusivamente para seu próprio uso doméstico
352

. 

Os empregos no setor informal seriam compostos pelos casos (i), (ii), (iii), (v) e 

(vii) indicados acima, além dos empregados em trabalhos formais em empresas no setor 

informal
353

.  

Finalmente, destaca-se que os empregos informais fora do setor informal podem ser 

os relacionados aos casos (iv) (vi), (viii) e (ix)
354

. 

A mudança operacionalizada na 17ª Conferência é justificada pelo fato que “uma 

importante questão de definição é a possibilidade de discrepância entre a formalidade das 

situações de emprego e a sua realidade. Algumas vezes, empregados, embora em teoria 

protegidos pela legislação trabalhista, cobertos pela seguridade social, com direito aos 

benefícios do emprego, etc., na prática, não estão em condição de pleitear seus direitos 

porque os mecanismos para garantir as regulações existentes são omissos ou deficientes. 

Ou as regulações não são aplicadas quando os empregados concordam em desistir dos seus 

direitos, porque preferem transacionar por maiores pagamentos a proteção social e legal. 

Por essas razões, a definição da 17ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho 

de empregos informais de empregados abrange não apenas situações de emprego, que são 

informais juridicamente, mas também situações de emprego que são informais de fato (‘na 

lei ou na prática’)”
355

. 

Para ilustrar o marco conceitual do emprego informal, foi elaborado um quadro
356

, 

reproduzido abaixo, para demonstrar as situações possíveis, conforme as observações feitas 
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As cooperativas de produtores são consideradas informais se não são constituídas formalmente como 
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Seventeenth International Conference of Labour 

Statisticians, cit., p. 13. 
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na 17ª Conferência. O conceito de empresas do setor informal é o realizado pela 15ª 

Conferência. Nos cruzamentos em que o espaço está preenchido por cinza escuro, há 

indicação da inexistência da espécie de emprego na unidade de produção relacionada. 

Quando o cruzamento está preenchido por cinza claro, trata-se de empregos formais. Nos 

casos em que há números nos cruzamentos, temos os diversos tipos de trabalhos informais. 

Os números de 1 a 6 e de 8 a 10 representam as possibilidades de empregos 

informais. Os números de 3 a 8 indicam as possibilidades de empregos no setor informal. 

Já os números 1, 2, 9 e 10 dizem respeito às possibilidades de empregos informais fora do 

setor informal. 
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5. O conceito da OCDE 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) adota a 

terminologia do emprego informal para tratar da matéria. Coloca que, no mundo, 50% (ou 

1,8 bilhão) das ocupações são informais, sendo que esse número pode chegar a 80% nas 

regiões da África subsaariana e do sul da Ásia. Entende que, quando o problema foi 

apontado pela primeira vez, na década de 1970, as discussões se restringiram aos países 

pobres. Contudo, afirma que em decorrência da internacionalização da economia e da 

globalização, dentre outros motivos, a informalização estaria se tornando “normal” e 

crescendo no mundo, incluindo os países-membros da OCDE, sendo um exemplo o caso 

do falso autônomo
357

. 

A limitação da efetividade do emprego como um instrumento para redução da 

pobreza e os efeitos negativos no desenvolvimento socioeconômico seriam consequências 

da manutenção dos informais no mercado de trabalho
358

. Estão ligadas a essas 

consequências a baixa renda que o emprego informal proporciona para parcela dos 

trabalhadores, a ausência de proteção social, a falta de qualificação de parte dos inseridos 

na informalidade e a existência de uma estrutura estatal que desestimula o ingresso na 

formalidade. 

As altas taxas de informalidade nos países em desenvolvimento ocasionam 

dificuldades no recolhimento de impostos e no direcionamento de políticas sociais, como 

as relacionadas à saúde e à proteção ao desemprego, o que implicaria “um inadequado uso 

dos recursos humanos disponíveis, se os empregos informais são considerados associados 

com baixa eficiência e produtividade. Para os indivíduos, estar informalmente empregado 

frequentemente significa estar adstrito a atividades de baixa remuneração, de alto risco e 

precárias – situação particularmente desafiadora no mundo em desenvolvimento, 

considerando que o trabalho é de longe o bem mais produtivo para os pobres”
359

 Para a 

Organização, há associação direta entre informalidade e pobreza. 

Apesar de entender que a opção pelo emprego informal ocorre, na maior parte dos 

casos, para a subsistência do trabalhador, a OCDE vislumbra problemas no âmbito do 
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indivíduo e da sociedade em decorrência disso. Em relação ao primeiro aspecto, há a perda 

de renda e falta de proteção, além do fato que os direitos básicos do trabalhador se tornam 

vulneráveis, na medida em que sua defesa é difícil. No tocante ao aspecto societal, o 

trabalho informal, além de influenciar o padrão de crescimento da economia, impossibilita 

ao Estado assegurar condições de trabalho mínimas e o cumprimento da legislação, além 

de diminuir a sua capacidade arrecadatória e dificultar a organização de um sistema de 

seguridade social
360

. 

Contudo, aspectos positivos também são possíveis de serem mencionados quanto 

ao trabalho informal, auxiliando o desenvolvimento econômico. Como exemplo, 

menciona-se o caso em que, nos locais onde as exigências para registro da atividade 

econômica constituem obstáculo para criação de uma empresa, a informalidade funciona 

como instrumento para o desenvolvimento do comportamento empresarial. Ou seja, é um 

canal que possibilita que as manifestações de empreendedorismo não sejam impedidas em 

decorrência do excesso de exigências para a constituição de uma empresa
361

. 

A informalidade se configura a partir da ausência de uma relação de confiança entre 

os cidadãos e o Estado. A OCDE coloca que “a informalidade é, acima de tudo, uma 

expressão da falta de confiança nas instituições públicas, da percepção negativa do papel 

do Estado e da compreensão limitada dos benefícios oriundos da seguridade social. É 

basicamente um sinal de um contrato social rompido”
362

. A partir daí, coloca-se que, além 

da elaboração de políticas públicas, o Estado deve patrocinar campanhas de informação 

sobre os benefícios da formalidade e os riscos da informalidade. Nesse sentido, as políticas 

a serem adotadas deveriam procurar oferecer possibilidades de qualificação para os 

trabalhadores em atividades de baixa produtividade, estabelecer estruturas que estimulem 

as empresas a se formalizarem e fomentar a criação de empregos na economia formal, dada 

a sua insuficiência na atualidade
363

. 

Para estabelecer uma definição de emprego informal, Jacques Charmes menciona 

que esse pode existir no setor informal e no formal, e parte dos conceitos elaborados na 15ª 

e na 17ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho. O emprego informal no 
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setor informal abrangeria duas possibilidades: (i) os autônomos (trabalhadores por conta 

própria, empregadores, trabalhadores familiares); e (ii) empregadores e empregados 

assalariados em microempresas com menos que cinco empregados. Por outro lado, o 

emprego informal no setor formal compreende (i) os trabalhadores assalariados sem 

proteção social em empresas com cinco trabalhadores ou mais e (ii) trabalhadores 

domésticos sem proteção social. A análise do emprego informal deve levar em conta a 

existência ou não de benefícios advindos da proteção social em decorrência do exercício 

do trabalho, assim como as características da unidade de produção em que as atividades 

são desempenhadas
364

. 

Além disso, Jacques Charmes coloca que, apesar de o emprego no setor informal 

ser costumeiramente associado com ganhos reduzidos, pesquisas recentes demonstram que 

isso não é regra, especialmente pelas diferenças existentes no seu interior. O autor destaca 

que pequenos empreendedores em pequenas e microempresas no setor informal conseguem 

obter ganhos muitas vezes acima do salário mínimo legal e, em diversos casos, muito 

acima da média salarial do setor formal
365

. 

David Kucera e Theodora Xenogiani afirmam que o surgimento de formas de 

trabalho informal no setor formal possibilita que a ligação entre crescimento econômico e 

redução da informalidade, proposta desde o relatório do Quênia da OIT, comece a ser 

questionada. Isso ocorreria pelo fato do trabalho informal em estabelecimentos formais e 

em cadeias produtivas globais ser funcional, levando à conclusão de que a informalidade 

não seria reduzida pelo crescimento econômico, mas complementar a ele
366

.  

Ainda que existam grandes ligações entre emprego informal e a pobreza, há um 

número relevante de trabalhadores que estariam na informalidade por opção, elemento que 

leva os autores a constatar que a heterogeneidade nessa espécie de emprego é elevada. A 

diferença de percepção de renda entre os trabalhadores informais demonstraria a dualidade 

existente dentro do próprio setor informal
367

. 
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David Kucera e Theodora Xenogiani ainda refutam a ideia de que o debate sobre a 

informalidade deve-se pautar na dicotomia regulação x desregulação. Os autores entendem 

que se deve buscar o ponto de equilíbrio das funções e da implementação da regulação do 

trabalho num dado país, de acordo com as particularidades de cada Estado, sendo que as 

instituições e regulações trabalhistas deveriam, simultaneamente, ter como objetivos a 

redução da informalidade e a melhora da qualidade dos empregos formais
368

. 

 

6. O processo de informalidade 

Maria Cristina Cacciamali afirma que nos países industrializados, nos trinta anos 

gloriosos, o padrão das relações de trabalho era pautado no assalariamento com contrato 

por tempo indeterminado regido por lei, que previa condições mínimas de trabalho e os 

requisitos para acesso ao sistema de seguridade social público. Apesar de o modelo ter sido 

implementado na América Latina, com cada país tendo a sua peculiaridade, grande parte 

dos trabalhadores estava à margem da legislação, tanto em relações de assalariamento 

como nos casos de trabalho por conta própria
369

. 

Entretanto, com o processo de reestruturação produtiva, outras formas de contrato 

de trabalho surgiram, enfraquecendo o padrão que predominou sob o modelo fordista. A 

autora coloca que passa a ocorrer uma série de mudanças estruturais, que estão em 

andamento e produzem efeitos na sociedade e na economia, sendo que quatro aspectos 

condicionam a estrutura produtiva, o mercado de trabalho e o setor informal: (i) a 

reestruturação produtiva; (ii) a internacionalização e a ampliação do mercado financeiro; 

(iii) o aumento da internacionalização e da abertura comercial das economias; e (iv) a 

desregulamentação dos mercados
370

.  

Diante desse quadro, os governos latino-americanos, nas décadas de 1980 e 1990, 

para se ajustar à conjuntura, optaram por promover reformas estruturais micro e 

macroeconômicas, de forma a tornar a economia mais aberta e o mercado mais 

competitivo. Isso levou à redução relativa do emprego industrial, bem como ao aumento do 

emprego no setor terciário e do setor não estruturado. A desregulamentação do mercado de 
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trabalho, que ocorreu com ações ativas (mudança de leis) e passivas (desgaste de leis), 

redefine a relação de assalariamento e reorganiza o trabalho, com uso flexível e intenso da 

mão de obra e surgimento, modificação e desaparecimento de ocupações, tanto pelo 

desenvolvimento tecnológico como pela fusão de atividades
371

. 

Importa ainda destacar a ampliação do trabalho por conta própria, que ocorre em 

razão: (i) da diminuição do emprego assalariado e da falta de políticas públicas 

compensatórias; (ii) da possibilidade de auferir ganhos maiores que os dos assalariados de 

baixa e média renda; (iii) da expansão de atividades de serviços; e (iv) de estratégias de 

sobrevivência, especialmente para casos em que o ingresso ou a recolocação no mercado 

de trabalho é difícil
372

. 

A autora entende que “esses processos societários, que mudam e constroem a 

sociedade contemporânea, mostram um duplo efeito: - de um lado, corroem ou tornam 

inadequados práticas e instituições sociais, pelos custos diretos ou indiretos envolvidos ou 

perda de sua funcionalidade; - por outro, constituem, adaptam e definem procedimentos e 

instituições. Esse processo de destruição, adaptação e redefinição das relações de 

produção; processos de trabalho; formas de inserção de trabalho; relações, contratos de 

trabalho; e conteúdo das ocupações é denominado na literatura de Processo de 

Informalidade”
373

. A partir desse processo, verifica-se a coexistência de dois fenômenos. 

O primeiro está relacionado com a reorganização do trabalho assalariado, com a 

evolução, criação e ampliação das relações de trabalho nas formas de organização 

produtiva e do mercado de trabalho no setor formal em determinadas localidades. Além da 

ausência de registro do contrato de trabalho perante a seguridade social, há novas 

modalidades contratuais que têm como característica “sua vulnerabilidade, ou seja, a 

insegurança da relação de trabalho e na percepção da renda; a ausência muitas vezes de 

qualquer regulamentação laboral e de proteção social, especialmente contra demissões e 

acidentes de trabalho; o uso flexível do trabalho (horas e múltiplas funções); e 

freqüentemente menores salários, principalmente para os menos qualificados”
374

. 

                                                 
371

CACCIAMALI, Maria Cristina. Globalização e processo de informalidade, cit., p. 159-160; Id. Processo 

de informalidade, flexibilização das relações de trabalho e proteção social na América Latina. Perdas na 

contribuição à seguridade social no Brasil, cit., p. 114. 
372

Id. Globalização e processo de informalidade, cit., p. 160. 
373

Id. Processo de informalidade, flexibilização das relações de trabalho e proteção social na América Latina. 

Perdas na contribuição à seguridade social no Brasil, cit., p. 116-117. 
374

Id. Globalização e processo de informalidade, cit., p. 164. 



123 

 

 

No tocante aos empregados sem carteira, levando em consideração o aumento de 

ocupações próprias do setor informal, é importante pontuar que houve o uso 

indiscriminado do trabalho de forma potencializada (por exemplo, jornadas de trabalho 

extensas e baixos salários). Além disso, a insegurança na relação de trabalho e na 

percepção da renda, assim como a ausência de regulamentação de trabalho e de proteção 

social, tornaram-se constantes para essa categoria de informais. Isso acaba por prejudicar a 

saúde do trabalhador, limita suas perspectivas de mobilidade profissional e restringe o 

acesso à previdência social, uma vez que ele não está contribuindo para o sistema
375

.  

A ausência de registro em carteira de determinados assalariados faz com que seja 

negada a extensão da cidadania a eles, no perfil de longo prazo da distribuição de renda, no 

cotidiano, na vida familiar e no padrão psicológico dos indivíduos. Segundo Maria Cristina 

Cacciamali e Maria de Fátima José-Silva, “os assalariados contratados sem registro não 

têm acesso a um conjunto de garantias sociais e não compõem um corpo coletivo. Não têm 

direitos, nem obrigações, nem incentivos para relações de solidariedade social, 

pertencimento e engajamento. Como nos casos anteriores, essas contratações sonegam 

receitas ao Estado, restringindo o fundo público de seguridade social, limitando a 

implementação de políticas públicas, ou seja, novamente, não contribuem para a 

interiorização das diferentes dimensões do conceito de cidadania”
376

. 

Já o segundo fenômeno que advém do processo de informalidade está relacionado 

com o autoemprego e demais formas para se garantir a subsistência, onde pessoas 

trabalham por conta própria ou como proprietárias de microempresas por diversas razões, 

como a dificuldade de ingresso no mercado de trabalho formal, a dificuldade de encontrar 

um novo emprego ou quando se trata de opção para obtenção de renda. Esse fenômeno está 

relacionado diretamente ao conceito de setor informal estabelecido pela abordagem 

intersticial subordinada. 

Em relação aos pequenos produtores que trabalham por conta própria, cumpre 

destacar que o exercício de suas atividades se dá sem registro ou licenças, deixando esses 

de cumprir a legislação adequadamente. No Brasil, esse comportamento é associado ao 

processo de exclusão social. Além disso, no país, o negócio é administrado pelo próprio 

proprietário, com auxílio familiar e estabelecido com recursos próprios, sem o 
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financiamento de qualquer entidade pública, havendo o desconhecimento de qualquer ação 

do Poder Executivo, como o SINE (Sistema Nacional de Emprego)
377

. 

A evolução do processo de informalidade e a sua mensuração levam em 

consideração a análise do “conjunto de indivíduos assalariados que foram contratados à 

margem da legislação laboral ou da seguridade social; o conjunto de trabalhadores por 

conta própria e de empregadores que não exercem profissões liberais e que não dependem 

de mão de obra assalariada para desempenho do seu trabalho; o trabalho sem remuneração; 

e o serviço doméstico”
378

. Ainda, Maria Cristina Cacciamali coloca que o PNAD do IBGE 

permite a consideração de trabalhadores que desempenham atividades em estabelecimentos 

com até cinco empregados. Contudo, ainda que esse dado constitua um auxílio na 

mensuração da informalidade, deve ser utilizado com cautela em decorrência das 

distorções que pode haver dependendo do grau de tecnologia usado pela empresa
379

. 

 

7. Os institutos de estatística e de pesquisa aplicada no Brasil 

7.1. IBGE 

O IBGE realizou duas grandes pesquisas sobre Economia Informal Urbana, nos 

anos de 1997 e de 2003. A caracterização do setor informal que baliza as pesquisas parte 

das resoluções elaboradas na 15ª Conferência Internacional dos Estatísticos do Trabalho de 

1993. 

Segundo as notas técnicas da pesquisa de 2003, considera-se: (i) a unidade 

econômica, como unidade de produção, para delimitar o setor informal; (ii) as unidades 

econômicas não agrícolas, relacionadas com a produção de bens e serviços e que geram 

emprego e renda para os envolvidos; (iii) que as unidades econômicas possuem produção 

em pequena escala, baixo nível de organização e separação entre capital e trabalho 
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praticamente nula; e (iv) que a essência da informalidade é a organização e o modo de 

operar da unidade econômica
380

. 

Além disso, não se analisa o local em que a unidade econômica desempenha suas 

atividades, que ativos fixos utiliza, a duração da empresa e se a atividade é principal ou 

secundária. Importante mencionar que não se levou em consideração a população em 

situação de rua (por não terem referencial fixo), as unidades que desenvolvem atividades 

ilegais e os trabalhadores domésticos. 

Para essa pesquisa, na operacionalização estatística da economia informal urbana, 

“decidiu-se que pertencem ao setor informal todas as unidades econômicas de propriedade 

de trabalhadores por conta própria e de empregadores com até cinco empregados, 

moradores de áreas urbanas, sejam elas a atividade principal de seus proprietários ou 

secundárias”
381

. A principal característica apontada da mencionada definição pelo IBGE é 

a nebulosa divisão entre capital e trabalho existente nessas unidades econômicas. 

A pesquisa realizada em 2003 identificou, dentre as pessoas que realizavam algum 

tipo de atividade em empresa do setor informal: 69% de trabalhadores por conta própria; 

10% de empregadores; 10% de empregados sem carteira assinada; 6% de trabalhadores 

com carteira assinada; e 5% de não remunerados. 

A metodologia utilizada pelo IBGE é passível de críticas por adotar como critério 

para mensurar o setor informal as unidades econômicas de tamanho reduzido, tendo em 

vista que, conforme colocam José Dari Krein e Marcelo Weishapt Proni, com o processo 

de reestruturação produtiva, atividades que possuem dimensões pequenas podem ter uma 

elevada produtividade e participar de forma competitiva no mercado. Os autores afirmam 

que a regulação jurídica e a abrangência de proteção social são critérios mais relevantes 

para se mensurar a informalidade atualmente
382

. 

 

7.2. IPEA 

O Ipeadata, que é a base de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), mensura anualmente o grau de informalidade existente no mercado de trabalho do 

Brasil a partir dos dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) do IBGE. O Ipeadata possui três definições para medir a informalidade. 
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Na primeira definição, a taxa de informalidade é obtida por meio da divisão do 

número de empregados sem carteira e trabalhadores por conta própria pelo número de 

trabalhadores protegidos, empregados sem carteira e trabalhadores por conta própria. Por 

essa definição, o grau de informalidade no Brasil em 2009, era de 48,7%
383

. 

A segunda definição apresentada pelo Ipeadata realiza a divisão do número de 

empregados sem carteira, trabalhadores por conta própria e não remunerados pelo número 

de trabalhadores protegidos, empregados sem carteira, trabalhadores por conta própria, não 

remunerados e empregadores. Em 2009, segundo essa definição, o grau de informalidade 

no Brasil era de 48,4%
384

. 

Finalmente, a terceira definição fornece a taxa de informalidade pela divisão do 

número de empregados sem carteira e trabalhadores por conta própria pelo número de 

trabalhadores protegidos, empregados sem carteira e empregadores. Em 2009, a taxa de 

informalidade era de 46,4%
385

. 

 

8. O conceito adotado 

Nesse capítulo foram abordados diversos conceitos: setor informal, economia 

informal, emprego no setor informal, emprego informal, empresas informais, processo de 

informalidade. Essa multiplicidade de instrumentos teóricos mencionados e a diversidade 

de perspectivas que tratam do tema demonstram a complexidade em descrever o fenômeno 

que é o nosso objeto de estudo, assim como a heterogeneidade das atividades informais 

existentes. 

O conceito de trabalhador informal adotado nesse trabalho é oriundo das 

considerações e elaborações feitas pela OIT sobre a economia informal. Serão considerados 

como trabalhadores informais (i) os assalariados sem carteira de trabalho assinada e (ii) os 

trabalhadores por conta própria que atuam na economia informal como estratégia de 

sobrevivência. Como exemplo da primeira espécie, mencionamos o caso do trabalhador que, 

mesmo preenchendo todas as características do art. 3º da CLT, não possui seu contrato de 

trabalho formalizado pelo empregador. A título de exemplo da segunda espécie, destacamos 

os casos dos vendedores ambulantes e catadores de material reciclável. 
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As razões que seguem justificam a escolha. Em primeiro lugar, a noção de 

economia informal leva em consideração as alterações no trabalho ocasionadas pela 

reestruturação produtiva, o que é de grande importância, dado que afeta profundamente as 

relações de trabalho e o sindicalismo, como foi analisado no capítulo 1. Além disso, o 

trabalhador por conta própria na lógica da sobrevivência é compreendido como parte do 

setor informal (e, por extensão, da economia informal) pelas abordagens do PREALC e 

intersticial subordinada, o que está em consonância com as conceituações formuladas pelas 

15ª e 17ª Conferências Internacionais dos Estatísticos do Trabalho da OIT. Finalmente, o 

assalariado sem carteira de trabalho assinada também é estudado pela OIT, a partir da 90ª 

Conferência Internacional do Trabalho, com a importância dada aos trabalhadores à 

margem da legislação. 

É importante destacar que o conceito de economia informal possui como mérito, 

em face das demais formulações realizadas anteriormente pela OIT, o fato de: (i) ao definir 

o emprego informal por meio da conjugação da unidade produtiva com a posição na 

ocupação, oferecer condições de se constatar a segmentação e heterogeneidade dos 

informais adequadamente (apesar de não permitir captá-las de forma a abranger todas as 

suas possibilidades); (ii) retirar importância do tamanho da unidade produtiva para 

caracterização do fenômeno da informalidade, tendo em vista que o processo de 

reestruturação produtiva faz com que esse elemento perca relevância para tanto; (iii) 

permitir considerar o trabalhador doméstico com carteira assinada como formal
386

. 

O recorte proposto abrange os assalariados sem carteira de trabalho assinada e os 

trabalhadores por conta própria que atuam na economia informal como estratégia de 

sobrevivência porque são sobre eles que recaem os efeitos da economia informal de forma 

mais expressiva, sendo que a semelhança de suas situações reside nas seguintes 

características: (i) desfrutam de reduzida (ou inexistente) proteção social e raramente os 

direitos trabalhistas são respeitados; (ii) há o descumprimento de normas, que deveriam 

servir como parâmetro de comportamento coletivo, sendo que, como consequência, há a 

fragilização de fontes de financiamento de políticas sociais, que poderiam ser adotadas em 

favor dos informais. Nesse sentido, a articulação do conceito da economia informal com o 

trabalho decente é de grande importância, dado que se pretende melhorar as condições 

vivenciadas pelos trabalhadores informais ao buscar a promoção dos mencionados quatro 

objetivos estratégicos. 
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Em que pese a adoção do conceito de trabalhador informal a partir da noção de 

economia informal, algumas ponderações devem ser feitas. Inicialmente, não se pretende 

negar o caráter estrutural do setor informal, conforme analisado nos itens 3.1.1. e 3.1.2. 

Essa característica é reconhecida e entendemos que é levada em consideração na medida 

em que o setor informal é abrangido pelo conceito de economia informal. Além disso, 

ainda que os limites conceituais tenham sido colocados nesse capítulo para a adoção da 

definição mencionada, existem complicações que devem ser citadas. Por exemplo, as 

dificuldades em promover a distinção clara do empregado, do trabalhador por conta 

própria e do empregador
387

, para análise de questões atinentes à economia informal, em 

relação ao processo de reestruturação produtiva e as consequências que o mesmo acarreta 

(que foram estudadas no capítulo 1). 

Outro elemento importante de mencionar é que, mesmo com a adoção do conceito 

de economia informal e levando-se em consideração o critério da legalidade para definir os 

trabalhadores informais, não devemos tratar a distinção estritamente jurídica entre formal e 

informal como algo absoluto. Conforme destaca Victor Tokman, “nem o setor informal 

opera absolutamente ‘no escuro’, nem o seu oposto, o setor moderno, o faz com apego 

irrestrito a legalidade. Ao contrário, predominam as chamadas áreas cinzas que, em 

trabalhos anteriores, foi caracterizada como o cumprimento parcial de certos requisitos 

legais ou procedimentais, incluindo tanto a ilegalidade absoluta como a legalidade plena. 

Contudo, o panorama que prevalece na informalidade é uma área intermediária entre essas 

duas: são cumpridos certos requisitos de registro, mas não se pagam os impostos; são 

observadas as regulamentações trabalhistas, mas não todas”
388

. 

Finalmente, coloca-se que o índice mais adequado para se mensurar esses 

trabalhadores, em conformidade com o conceito adotado, encontra-se na primeira definição 

de informalidade apresentada pelo Ipeadata, em que se analisam os empregados sem 

carteira e trabalhadores por conta própria tendo por base os trabalhadores protegidos, 

empregados sem carteira e trabalhadores por conta própria. 
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CAPÍTULO 3. AS POSSIBILIDADES DE ORGANIZAÇÃO E 

ATUAÇÃO COLETIVAS DOS TRABALHADORES 

INFORMAIS 

 

1. Organizações associativas 

A presente seção pretende estabelecer as linhas introdutórias sobre as principais 

formas utilizadas para a organização e a atuação dos trabalhadores informais. Inicialmente, 

é apresentado o conceito de organizações associativas. Adiante, são estabelecidas as 

formas de organização jurídica analisadas nesse capítulo: os sindicatos, as cooperativas e 

as associações. Os dois últimos temas abordados, que versam sobre os principais desafios 

existentes e a relação com as autoridades públicas, são tratados nessa seção em razão de 

serem comuns às três formas de organização jurídica mencionadas. 

Cabe ainda mencionar que as entrevistas com os dirigentes da 

COOPEVAPILPESP, do SINTEIN e da ACESP foram feitas com o objetivo de 

complementar a pesquisa bibliográfica realizada. A COOPEVAPILPESP é uma 

cooperativa formada por 115 membros que são vendedores ambulantes no Parque do 

Ibirapuera na cidade de São Paulo. Atua de forma a criar facilidades para que seus 

integrantes possam trabalhar no Parque e para reduzir os custos operacionais da atividade. 

O SINTEIN, criado em 1992, é um sindicato de trabalhadores informais que atua na cidade 

de São Paulo, com maior foco na Zona Leste e Zona Oeste do município. Seu principal 

objetivo é representar os trabalhadores informais e legalizar a situação dos que não 

possuem autorização para trabalhar (em São Paulo é concedida por meio do TPU – termo 

de permissão de uso). É filiado à CUT. A ACESP, fundada em 2000, é uma associação de 

camelôs com base de atuação na cidade de São Paulo e conta com aproximadamente 

26.000 membros. Possui diversos projetos voltados para prestar serviços aos associados. 

Um dos seus principais objetivos é a viabilização da construção de shoppings populares, que 

seriam espaços nos quais os camelôs poderiam comercializar seus produtos. É filiada à UGT. 
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1.1. Conceito 

As organizações associativas são entidades formadas por pessoas, físicas ou 

jurídicas, que se reúnem para atingir um determinado objetivo comum. A filiação nessas 

organizações depende das condições estabelecidas em seu estatuto social. As suas quatro 

principais características são: (i) o ingresso ocorre por meio de filiação (nos termos fixados 

pela entidade); (ii) há o objetivo de, coletivamente, promover ações com a meta de atingir 

a finalidade compartilhada pelos membros da organização; (iii) verifica-se a existência de 

condições para que todos os seus membros participem da vida associativa, seja na tomada 

de decisões, seja na execução de projetos, para que assim os membros se sintam parte da 

entidade e os dirigentes detenham legitimidade; e (iv) o financiamento é, ao menos em 

parte, realizado por seus integrantes
389

. 

O conceito não é isento de controvérsias. Martha Chen et al. definem as 

organizações associativas como “aquelas em que os membros elegem seus líderes e que 

operam sob princípios democráticos que mantêm os dirigentes eleitos responsáveis perante 

os associados”
390

. Com o objetivo de caracterizá-las, as autoras estabelecem uma 

diferenciação entre as organizações associativas e as organizações não governamentais, 

dado que essas não dividiriam com aquelas o exercício de práticas democráticas, tanto 

interna como externamente
391

. 

Contudo, tal posicionamento não é unívoco. Dan Gallin entende que, apesar da 

existência de ONGs que possuem lideranças cooptadas, que não são transparentes e que 

não prestam contas das atividades realizadas, “algumas ONGs são organizações 

associativas e adotam estruturas democráticas. A princípio, este é o caso das ONGs 

trabalhistas e de uma série de outras”
392

. 
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Compreendemos a questão de forma semelhante à externada por Dan Gallin. 

Mesmo com a constatação da existência de ONGs que não se preocupam em envolver seus 

membros no processo decisório e na realização de atividades, não há razão para considerá-

las de antemão antidemocráticas. Cabe ainda destacar que, da mesma forma que há ONGs 

com problemas no funcionamento, existem sindicatos de carimbo (que existem apenas 

formalmente, sem qualquer ação em favor de seus representados) e cooperativas 

fraudulentas (que mascaram uma relação de emprego). Contudo, os desvios mencionados 

não são razões para que deixemos de considerá-los como organizações associativas. 

Além disso, é importante mencionar que juridicamente não há qualquer dispositivo 

legal no Brasil que justifique a desconsideração das ONGs como tal, tendo em vista que 

são instituídas juridicamente como associações sem fins lucrativos em face da inexistência 

de legislação específica que trate do tema. 

Ainda, é de relevo pontuar que a Comissão Nacional de Classificação, órgão 

vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, e responsável por 

assessorar o Ministro no estabelecimento e no monitoramento de normas e padronização 

do Sistema de Classificação das Estatísticas Nacionais, ao elaborar a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), coloca na seção S, divisão 94, que são 

organizações associativas: (i) as patronais, empresariais e profissionais; (ii) as sindicais; 

(iii) as de defesa de direitos sociais; (iv) e as não especificadas anteriormente. 

Finalmente, cabe destacarmos que parcela da doutrina discute a organização dos 

trabalhadores informais com foco em sua condição econômica. Trata-se das organizações 

associativas dos pobres. Segundo Eve Crowley et al., “são definidas como as organizações 

que os membros pobres controlam e financiam-na total ou parcialmente e cuja filiação 

apresenta as seguintes características: é majoritariamente de pobres; filiaram-se de forma 

voluntária; concordaram em trabalhar em conjunto para atingir os objetivos definidos 

coletivamente que são importantes para os seus membros pobres; de comum acordo 

desenvolveram e participam das estruturas decisórias; contribuem financeiramente como 

condição para filiação”
393

. 

                                                 
393

CROWLEY, Eve et al. op. cit., p. 24: “are defined as organizations that poor members control and 

partially or fully finance and whose membership exhibits the following characteristics: the majority are 

poor; they have joined on a voluntary basis; they agree to work together to achieve collectively defined 

objectives that are important to their poor members; they have developed, agreed upon, and engage in their 

own decision-making structures; they provide a financial or in-kind contribution as a condition of 

membership”. As autoras consideram que são pobres aqueles que vivem abaixo da linha da pobreza 

nacional, em que se analisa a privação de renda, oportunidades, poder e segurança. 



132 

 

 

Em que pese a importância dos estudos realizados a partir dessa perspectiva e de 

considerarmos que parcela significativa dos informais se encontra nas condições 

mencionadas, não iremos adotá-la por existirem formas de organização que envolvem 

diretamente trabalhadores que não estão na situação de pobreza (como quando ocorre a 

partir de sindicatos existentes) e pelas diferentes metodologias na mensuração da pobreza, 

elemento que não é objeto direto do presente estudo
394

. 

 

1.2. Formas analisadas: sindicatos, cooperativas e associações 

As formas utilizadas para organizar os trabalhadores informais são diversas: 

sindicatos, cooperativas, associações, comitês, grupos de ajuda mútua, organizações 

comunitárias, grupos de produtores, instituições de finanças comunitárias, dentre outras. 

Contudo, em decorrência de serem as formas mais comuns no Brasil e serem previstas no 

ordenamento jurídico nacional, optamos por analisar no presente capítulo os sindicatos, as 

cooperativas e as associações. Enquanto as cooperativas são vistas como estratégias de 

organização voltadas para o desenvolvimento econômico, os sindicatos são compreendidos 

como as direcionadas para representação e defesa de direitos trabalhistas. Contudo, nada 

impede que haja uma conjugação dessas estratégias em uma mesma entidade
395

. As 

associações podem optar por uma ou outra estratégia, como será visto adiante. 

Os sindicatos são entidades diretamente afetadas pela existência da economia 

informal, dado que historicamente voltaram suas atenções para os trabalhadores formais. 

Além disso, a manutenção e aumento da informalidade afetam as taxas de sindicalização. 
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Não obstante, a experiência que detêm na organização de trabalhadores é relevante para 

contribuir substancialmente com os informais, ainda que não sejam os atores principais. 

As cooperativas, ao se apresentarem como formas alternativas para o 

desenvolvimento econômico de seus integrantes, são importantes instrumentos de que os 

informais podem se utilizar para obterem oportunidades e para superar as adversidades que 

vivenciam de forma coletiva. 

As associações são utilizadas pelos trabalhadores informais em substituição aos 

sindicatos e às cooperativas, seja por desconhecimento, seja pelas dificuldades na criação 

dessas duas últimas formas. Por fim, cumpre pontuar que existem ONGs que realizam 

importantes atividades em favor desses trabalhadores. 

 

1.3. Os principais desafios 

As dificuldades existentes para organizar os trabalhadores informais são diversas, 

sendo muitas delas comuns aos esforços na criação e manutenção das mais variadas formas 

de organização. Diante disso, iremos apresentar os principais desafios identificados pela 

doutrina e pelos dirigentes dessas organizações. 

Inicialmente, mencionamos as adversidades para promover o espírito de cooperação 

e ação coletiva entre os informais. A diversidade de ocupações existente na economia 

informal, a dispersão e a falta de contato entre os trabalhadores em decorrência da 

prestação de serviços em locais diversos e de acesso nem sempre fácil, a dificuldade de 

demonstrar e de convencê-los dos benefícios da organização com objetivo de atuar 

coletivamente e a visão que os demais trabalhadores na mesma situação são concorrentes 

demonstram alguns elementos que caracterizam as adversidades que devem ser 

superadas
396

. A presidenta da COOPEVAPILPESP aponta a dificuldade em “fazer as 

pessoas entenderem que cooperativa é um cooperar um com o outro de forma que isso 
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venha crescer porque tem pessoas que veem a cooperativa só como o nome cooperativa. 

Mas ele não vê que é uma forma de cooperar um com o outro”. 

O financiamento das organizações associativas é outra questão que deve ser 

enfrentada. Em decorrência da condição econômica de grande parte dos informais, da 

incerteza em auferir renda mensal uniformemente e da vulnerabilidade a desequilíbrios 

macroeconômicos, o pagamento regular e periódico de mensalidades é uma obrigação que 

esses trabalhadores têm grandes dificuldades de cumprir. Há autores que mencionam a 

necessidade de garantir uma diversificada fonte de recursos para que a entidade não fique 

dependente de somente um canal de verbas e crie espaço para interferências indevidas na 

vida associativa. A instabilidade financeira pode afetar intensamente o desenvolvimento de 

atividades da organização, na medida em que faltam recursos para as necessidades básicas 

das entidades, como a manutenção de uma estrutura mínima
397

. 

O SINTEIN e a ACESP não cobram taxas de seus membros, recebendo 

contribuições das centrais sindicais às quais são filiados. De acordo com o presidente do 

SINTEIN, “geralmente quem nos ajuda bastante é a Central Única dos Trabalhadores, ela 

sempre nos ajudou nesse aspecto. 90%, quase todos os meus diretores trabalham como 

ambulantes, então eu não tenho essa dificuldade em estar financiando os meus diretores. 

Como eu falei pra você, como eu trabalho com cooperativa, eu tenho o meu ganho com 

cooperativa. Então, na realidade, os ambulantes é que não tem necessidade nenhuma de 

pagar taxa nenhuma pro Sindicato, porque o que eu digo pra você é que são trabalhadores 

humildes e eu sempre fui contra cobrar taxa dos ambulantes porque eles estão num dia-a-

dia que não é fácil levar o pão de cada dia pra casa, ainda mais ficar pagando taxas pro 

Sindicato. Se fosse um trabalhador CLT, que sabe o quanto ganha todos os dias, todo o 

mês, eu não sou contra. Mas o informal se hoje ganha 100, amanhã não ganha nada. Então 

por esse motivo que eu digo que a taxa que o trabalhador ambulante dá pro Sindicato é 

taxa voluntária, ele não tem obrigação nenhuma de dar”. 

O presidente da ACESP coloca que “como a gente não tem uma fonte de 

arrecadação em cima da associação porque dentro do nosso estatuto nós até temos direito 

de cobrar a taxa associativa, mas por um regimento interno e um acerto dos diretores da 

ACESP, a gente nunca cobrou nada de ninguém. Por quê? Porque eles não têm direito ao 
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trabalho, como que o cara vai pagar se ele não tem direito ao trabalho? Na época, eu 

procurei a CGT, que era a Central Geral dos Trabalhadores, me filiei a essa central e dela 

recebia ajuda de custo, pra poder manter a entidade, pagamento de aluguel, contas de 

telefone, toda parte de impresso e informativos, era a CGT que pagava pra mim, inclusive 

viagens pra você ir pra Brasília, pra ir pra outros municípios, sempre fui bancado pela 

minha central sindical. E hoje pela UGT [União Geral dos Trabalhadores], que é a nossa 

central sindical que a gente tá filiado, que a gente busca recursos junto a nossa central pra 

poder fazer esses trabalhos na rua. Agora, virando sindicato, você vai ter o direito à 

contribuição sindical que é um direito legal, você vai se estruturar e vai procurar fortalecer 

cada vez mais o trabalhador informal”. 

No caso da COOPEVAPILPESP, há cobrança de taxa mensal dos cooperados. 

Contudo, a presidenta reconhece a dificuldade em cumprir a obrigação em determinados 

períodos do ano. Segundo sua avaliação, “a gente paga uma taxa para a cooperativa. Com 

essa taxa, a gente paga aluguel, água, luz, telefone, o trabalho da Dra. Vivian [advogada da 

cooperativa]. Cada um de nós contribui com um pouquinho. Daí a gente junta, no dia do 

aluguel paga o aluguel, no dia da água paga a água, no dia da luz paga a luz. Às vezes falta, 

porque no período de chuva às vezes nós não podemos trabalhar. Essa é a época mais 

difícil para nós, manter os nossos compromissos em dia, é a época do inverno, os dias de 

chuva, porque daí como você não trabalha, você não ganha e se não ganha, não paga. Mas 

na medida em que o pessoal vai lá e trabalha, vende alguma coisa, eles já procuram pagar a 

taxa e é com essa taxa que a gente paga os compromissos”. 

A criação de canais internos que possibilitem a integração e a participação dos 

membros nos processos de tomadas de decisão e de execução de atividades é de grande 

relevância, mas não é suficiente. Tais meios devem ser estimulados e mantidos durante todos 

os momentos da vida associativa, especialmente quando aumentar complexidade das 

operações realizadas, como ocorre quando há crescimento do número de membros. Assim, 

torna-se possível que os dirigentes se mantenham transparentes e acessíveis aos membros da 

organização, de forma a manter a proximidade entre a cúpula e a base da entidade
398
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Além disso, a falta de qualificação técnica mínima, o baixo grau de escolaridade e a 

ausência de experiência organizativa prévia são mencionados como obstáculos existentes 

para a gestão da entidade e para o desenvolvimento de atividades em benefício dos 

associados. Essas características afetam tanto a tentativa de negociações como o Poder 

Público como a comercialização de produtos e serviços, além da sobrevivência da 

entidade
399

. A ACESP identifica a falta de qualificação como um grande problema para os 

informais. Segundo seu presidente, os informais constituem um grupo de trabalhadores que 

“não teve a cultura, nem o preparo, nem a qualificação para esse tipo de trabalho. Daí é que 

entra os valores do sindicato e da associação, pega esse pessoal, coloca na cultura deles de 

trabalho que eles têm que ser qualificados, através de cursos especializados”. 

Ainda, é importante pontuar a necessidade das organizações associativas 

identificarem as principais demandas de seus membros, de forma a serem capazes de 

oferecer benefícios que os interessem. Assim, não apenas estarão aptas a manter o número 

de associados, como terão resultados para atrair um maior número de informais
400

. 

Por fim, destacam-se as dificuldades para as organizações associativas de informais 

conseguirem se colocar perante as autoridades públicas como pontos de referência, com o 

objetivo de participarem ativamente dos debates sobre políticas públicas e execução de 

projetos voltados para esses trabalhadores. Para tanto, é necessário que essas organizações 

sejam identificadas como representantes dos informais, e que promovam ações relevantes e 

reconhecidas perante terceiros, sendo que essas questões envolvem desafios apontados 

anteriormente
401

. 

 

1.4. A relação com as autoridades públicas 

A relação entre as organizações associativas de trabalhadores informais e as 

autoridades públicas frequentemente é dúbia, pois se por um lado a economia informal é 

vista como um elemento que provê ocupações, por outro lado, deixa de recolher uma série 

de tributos. Segundo Gilberto Dupas, “o setor informal padece de uma relação mal 

resolvida com o Estado, no qual, ao mesmo tempo em que as autoridades vêem no setor 
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informal uma ‘solução’, tratam-no muitas vezes como marginal, dado nosso sistema 

tributário encará-lo como agente de evasão fiscal”
402

. 

Martin Medina indica que, em especial nos países em desenvolvimento, a relação 

entre essas organizações e as autoridades públicas ocorre de uma das seguintes formas: (i) 

repressão (as atividades informais são tipificadas como ilegais e identificadas com o atraso 

econômico e como fonte de vergonha para a cidade, o que leva à existência de uma série de 

restrições e à tomada de atitudes hostis, especialmente pela polícia, em relação a esses 

trabalhadores); (ii) negligência (os informais são ignorados pelas autoridades públicas, 

sendo que nada é feito em relação a eles); ou (iii) conluio (as autoridades públicas 

concedem autorizações para os informais poderem trabalhar mediante a solicitação de 

vantagem indevida, ou seja, corrupção passiva)
403

. 

Para Luciana Fukimoto Itikawa, o fato de a relação ser pautada nesses termos faz 

com que o Estado precarize os direitos de cidadania dos informais e que esses 

trabalhadores não se submetam às regulações existentes. A autora ainda coloca que o 

Estado se aproveita da situação, ao explorar a clandestinidade dos informais de duas 

formas: por meio do clientelismo e da corrupção. A questão que está no centro desses dois 

temas é a concessão de licenças para ocupação do espaço público para o exercício de 

atividades comerciais
404

. 

Conforme verificou Luciana Fukimoto Itikawa, há uma quantidade considerável de 

autorizações para funcionamento de comerciantes ambulantes que são concedidas 

mediante o relacionamento de associações e sindicatos com determinados políticos. Dessa 

forma, ao se realizar um favor, espera-se que ele seja retribuído, o que ocorre por meio da 

instrumentalização política desses trabalhadores, em especial nos períodos eleitorais, com a 

exigência da participação em atividades de campanha. Outro ponto que fomenta essas 

relações é a escassez de oferta de espaços públicos que podem ser ocupados pelos 

informais. A partir desse pressuposto, os trabalhadores que possuem licença requerem aos 

políticos com os quais mantêm contatos que dificultem ao máximo a expedição de 
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autorizações para que novos informais possam atuar legalmente. Segundo a autora, são 

dessas formas que ocorre a promoção do clientelismo por parte do Estado
405

. 

É importante mencionar que em muitos casos, de acordo com Luciana Fukimoto 

Itikawa, a obtenção da licença não é suficiente para a permanência da ocupação de 

determinado espaço. Conforme a localidade ocupada, especialmente se há grande fluxo de 

pessoas e possibilidade de realizar vendas em grande escala, há a necessidade de 

pagamento de propina ao fiscal responsável pela área. No caso do centro de São Paulo, a 

manutenção da prática fez com que trabalhadores que conheciam o funcionamento da 

situação participassem da coleta de propina em outros bairros da cidade, no que se 

denominou de máfia da propina. Para a autora, são essas as formas de corrupção em que o 

Estado se envolve
406

. 

O presidente do SINTEIN entende que os principais problemas em face das 

autoridades municipais são a corrupção e a grande oscilação de comportamento existente 

entre os chefes do Executivo Municipal de São Paulo. Segundo ele, “cada prefeito que 

entra na cidade de São Paulo a nossa dificuldade às vezes é menor ou dez vezes maior. 

Querendo ou não, São Paulo tem uma lei que rege os trabalhadores ambulantes, rege a 

economia informal, que é feito pelos vereadores, mas ninguém cumpre. Infelizmente, lei 

no Brasil é o que mais tem, cumprir é que é difícil. Mas sempre essa dificuldade em 

relação, de 4 em 4 anos nós ficamos aí nas nuvens pra saber quem que vai entrar pra que a 

gente tenha a negociação maior em relação aos ambulantes. Outro aspecto que nos deixa 

muito triste é a corrupção que tem em relação aos ambulantes no Estado de São Paulo”. 

O presidente da ACESP também não identifica um bom relacionamento com as 

autoridades públicas, sendo que, em sua avaliação, os trabalhadores informais são 

utilizados como instrumento para desviar o foco de problemas políticos que envolvam o 

Poder Executivo. Conforme sua análise, “na questão do governo estadual e municipal, é 

difícil também a interlocução. Porque os políticos do nosso país até hoje usam o trabalho 

informal, principalmente nos casos e questões dos camelôs, como válvula de escape. Se 

você tá com uma questão contra o Prefeito hoje, por exemplo, Prefeito Kassab, ele fez uma 

maracutaia, ele vira os seus canhões através dos trabalhadores informais, que é totalmente 

desorganizado, pra mídia ver que ele tá batendo no trabalhador informal e esquecer a 

burrada que ele fez ali”. 
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A presidenta da COOPEVAPILPESP entende que as autoridades públicas acabam 

por realizar determinadas exigências que implicam a saída dos locais em que trabalham. 

De acordo com sua visão, “da nossa parte não tem briga. A briga é porque não tem um 

órgão determinado que possa nos manter lá para nos legalizar. Porque eles falam em 

licitação. Mas nós não temos condições de participar de uma licitação. Eles falam de TPU 

[termo de permissão de uso], mas TPU pra nós também não seria o nosso caso. Então a 

forma da gente se manter trabalhando dentro do parque é através de organização, de 

higiene, manter o nosso padrão, carrinho padronizado”. Ainda, coloca que “a maior 

dificuldade é nos manter lá através dos órgãos públicos, da secretaria, da administração. 

Essa é a nossa maior dificuldade, é permanecer trabalhando no Parque, que é nosso local 

de trabalho”. 

Apesar das menções a atuações negativas do Estado perante os informais, existem 

outras maneiras pelas quais ele pode exercer papel positivo. Uma delas é a regulação do 

uso do espaço público por esses trabalhadores, na medida em que os convida a participar 

dos debates para o estabelecimento dos marcos normativos sobre o tema. Outra forma é a 

criação de políticas de estímulo ao surgimento e integração de cooperativas de informais 

no mercado
407

. 

Finalmente, cabe destacar que, em diversas ocasiões, especialmente no caso dos 

informais que atuam como autônomos, o Estado é a contraparte no processo negocial 

exercido pelas organizações associativas. Portanto, o reconhecimento das entidades pelo 

Poder Público é importante para que as partes envolvidas nas tratativas se reconheçam 

como legítimas e que exista diálogo entre ambas para que as demandas dos dois lados 

sejam negociadas adequadamente
408

. Como exemplo, podemos mencionar o caso da 

ASSOTSI (Associação dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal) de Maputo, 

Moçambique, que, embora enfrente dificuldades nas negociações com as autoridades 

públicas, possui canal de interlocução com o Governo Municipal. 
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2. Os trabalhadores informais e os sindicatos 

A análise sobre as possibilidades de organização e atuação coletivas dos 

trabalhadores informais deve abarcar os sindicatos, pois se tratam de entidades que, como 

mencionado na subseção sobre descoletivização (no capítulo 1), são as capazes de cumprir, 

segundo Jean-Michel Servais, três funções muito relevantes no contexto das relações de 

trabalho: (i) democrática ou representativa, ao permitir a expressão coletiva dos 

trabalhadores; (ii) econômica, ao participar dos conflitos relacionados ao processo 

produtivo; e (iii) social, ao buscar a integração dos trabalhadores na sociedade
409

. 

Ademais, Montserrat Hurtado aponta que o movimento sindical pode realizar ações 

concretas e fomentar diálogo em face de empregadores, governos e demais atores 

institucionais; deve defender o interesse de todos os trabalhadores, sem exceções; é uma 

entidade especializada que pode organizar manifestações em massa; atua, 

majoritariamente, no âmbito sociotrabalhista; e é capaz de atuar “por cima” (pressionando 

pela formulação de políticas públicas) e “por baixo” (promovendo ações nos locais de 

trabalho)
410

. 

Cabe ainda mencionar que o sindicato, enquanto sujeito coletivo, para Amauri 

Mascaro Nascimento, “é uma organização destinada a representar interesses de um grupo, 

na esfera das relações de trabalho; tem direitos, deveres, responsabilidades, patrimônio, 

filiados, estatutos, tudo como uma pessoa jurídica. Bastaria dizer, em linguagem 

kelseniana, que o sindicato é um centro de imputação da norma jurídica, o que lhe confere 

legitimidade para atuar como sujeito de direitos”
411

. 

Luisa Galantino entende que os sindicatos são classificados de acordo com quatro 

critérios: (i) funcional, em que a entidade defende os interesses não apenas profissionais, 

mas gerais do homem que trabalha; (ii) instrumental, em que é ressaltada a principal forma 

de ação, sendo que a autora aponta a contratação coletiva como tal; (iii) subjetivo, em que 

os sindicatos possuem o poder de representar diretamente os trabalhadores ou os 

empregadores; e (iv) estrutural, em que se considera como sindical a organização que é a 

aglutinação de sujeitos
412

. 
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Diante disso, não se pode negar a importância que o sindicato possui para a 

organização de trabalhadores. Também, não se deve deixar de pensar em formas de 

interação e de integração dos trabalhadores informais com as entidades sindicais, tendo em 

vista que “a formação dos sindicatos, que são as organizações de trabalhadores, é a 

contrapartida natural do processo de acumulação capitalista”
413

. Como mencionado 

anteriormente, a economia informal está inserida no processo de acumulação capitalista, o 

que demonstra mais uma razão para analisar a organização dos trabalhadores informais por 

meio de sindicatos. 

Finalmente, deve-se colocar que a organização dos trabalhadores informais pelos 

sindicatos se insere na linha de atuação que privilegia a ampliação da base de 

representação como estratégia para oferecer respostas às dificuldades experimentadas pelo 

sindicalismo. 

 

2.1. Formas de organização 

O início do debate sobre a organização dos trabalhadores informais por meio de 

sindicatos ocorre a partir da análise sobre as formas pela qual a mesma acontece. A 

doutrina observa a existência de dois modelos: (i) a criação de sindicatos pelos 

trabalhadores informais; e (ii) a organização desses trabalhadores pelo movimento sindical 

que representa trabalhadores formais
414

. 

A atuação sindical com os trabalhadores informais não ocorre apenas pelas formas 

mencionadas. Há possibilidade do estabelecimento de alianças e de ações de solidariedade 

entre o movimento sindical e outras organizações de informais
415

. A presente subseção 

dará enfoque nas situações em que o sindicato é o principal ator na organização desses 

trabalhadores. 
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2.1.1. Criação de nova entidade 

A criação de sindicatos pelos trabalhadores informais se dá por iniciativa 

espontânea desses, seja pelos que sempre estiveram nessa situação, seja pelos que já 

estiveram na economia formal. A fundação da entidade sindical nesses termos, ainda que 

principiada pelos trabalhadores informais, pode contar, em determinados momentos, com 

apoio de atores externos ao movimento sindical, como organizações não governamentais 

ou organizações feministas
416

. 

Gerardo Castillo et al. identificam alguns modelos de organização sindical de 

trabalhadores informais. Para os casos em que esses trabalhadores criam o sindicato, 

apontam os seguintes: (i) sindicato organizado conforme o comércio ou ocupação 

associada ao trabalho informal; (ii) sindicato que congregue trabalhadores informais de 

diferentes setores de uma mesma região, sendo que o formato mais adequado para essa 

organização seria o de uma federação regional; e (iii) federação específica de âmbito 

nacional, em que o trabalho informal é compreendido como um grande setor
417

. 

Existem trabalhadores informais que optam por organizar um sindicato de forma 

autônoma ao movimento sindical existente, e o fazem por não vislumbrarem ligações ou 

interesses comuns entre ambos
418

. Além disso, é importante pontuar que parcela do 

sindicalismo age de forma dúbia com os informais, pois, ainda que defendam o direito de 

organização e a necessidade de melhorar a situação laboral desses trabalhadores, pouco é 

feito para dar efetividade ao discurso.  

As razões para tanto são diversas: desconhecimento em como organizá-los; 

questionamentos acerca da manutenção da situação dos informais em caso de ajuda; 

dúvidas sobre o cabimento do investimento de recursos (como tempo e dinheiro) para 

auxiliá-los; crença que a informalidade é um fenômeno transitório e que esses 

trabalhadores serão absorvidos pela economia formal, ainda que tal concepção esteja 

ultrapassada, o que demonstra falta de compreensão da realidade dos informais; 

entendimento que esses trabalhadores são empreendedores e não potenciais integrantes do 
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movimento sindical ou parceiros com quem se devem estabelecer alianças
419

; inadequação 

das estruturas sindicais para lidar com os informais; dificuldades em conceber formas de 

intervenção efetivas; e a visão dos informais como competidores dos formais no mercado 

de trabalho. A capacidade de organização dos trabalhadores desse setor também é 

questionada
420

. 

A omissão da parte do movimento sindical que negligencia a organização dos 

trabalhadores informais é prejudicial para ambos: para os segundos, porque poderiam 

evitar uma série de problemas se pudessem ter acesso ao conhecimento e às experiências 

acumuladas pelo sindicalismo; para os primeiros, porque perdem a oportunidade de 

organizar uma parcela expressiva de trabalhadores em um cenário em que a taxa de 

sindicalização é reduzida em diversos países, como é o caso do Brasil. Em certas situações, 

essa omissão faz com que outras formas de organização sejam escolhidas em detrimento 

do sindicato. Para Elísio Estanque, “importa considerar a hipótese de que as novas 

dinâmicas associativas terão um efeito palpável nas atuais estruturas sindicais, seja porque 

podem, a prazo, vir a miná-las por dentro, seja porque podem oferecer-se como um 

potencial concorrente na mobilização dos setores mais precários”
421

.  

Finalmente, é importante pontuar que a opção por criar uma organização sindical de 

trabalhadores informais, mesmo em espaços nos quais o movimento sindical não é um 

agente ativo para a concretização de tal intento, ocorre em decorrência da força política 

sindical existente na sociedade e do fato que a figura do sindicato remete a uma entidade 

que luta por e reivindica direitos trabalhistas
422

. Nesse sentido, o SINTEIN entende que a 
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escolha do sindicato como forma de organizar os informais lhes dá maior legitimidade e é 

o melhor instrumento para defender os direitos desses trabalhadores
423

. 

 

2.1.2. Organização pelo movimento sindical 

A organização sindical dos informais a partir de entidades existentes ocorre com a 

extensão da atuação de sindicatos já constituídos de forma a abranger esses 

trabalhadores
424

. Também, o movimento sindical pode estimular a criação de sindicatos 

por meio da participação de facilitadores oriundos do sindicalismo para auxiliar na 

fundação dessas entidades
425

. 

Gerardo Castillo et al. identificam as principais formas pelas quais se dá a 

organização sindical nesses termos: (i) sindicato congregando trabalhadores de um mesmo 

ramo da economia (por exemplo, o comércio), tanto formais como informais; e (ii) 

existência de uma secretaria, em um sindicato de trabalhadores em determinado ramo da 

economia, destinada a tratar exclusivamente dos informais
426

. Cabe pontuar que, nos casos 

em que os facilitadores atuam, a criação de sindicatos pode acontecer nos termos indicados 

no item anterior. 

Álvaro Orsatti aponta que, além dos critérios de filiação dos trabalhadores aos 

sindicatos existentes, pode-se conceber que os informais se filiem diretamente a uma 

central sindical, que o encaminhará para a entidade sindical correspondente à atividade 

desenvolvida
427

. 
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Clemente Ganz Lúcio, Marcelo Galiza Pereira de Souza e Rosane de Almeida Maia 

apresentam uma tipologia, ao identificar determinadas situações, para que a atuação dos 

sindicatos seja capaz de lidar com a informalidade. Para os casos de “trabalhadores 

contratados por empresas tipicamente capitalistas em situações diversas ao assalariamento 

padrão” (por exemplo, falsos PJs, terceirizados, sem carteira), deve-se, por meio de 

critérios de legalidade, buscar a regularização de todos os trabalhadores inseridos nessas 

ocupações, com os instrumentos coletivos de trabalho (acordos ou convenções coletivas) 

servindo como parâmetro das relações de trabalho e o salário mínimo utilizado como 

balizador dos contratos dos que não possuem carteira de trabalho assinada
428

. 

Nas situações de “empreendimentos não tipicamente capitalistas atrelados aos 

setores dinâmicos” (como os subcontratados, terceirizados, trabalhadores a domicílio) e de 

“empreendimentos não tipicamente capitalistas ‘independentes’” (por exemplo, 

trabalhadores autônomos), os autores entendem que “intervenções e políticas públicas 

específicas para pequenos empreendimentos devem ser condicionadas ao cumprimento da 

legislação trabalhista e previdenciária dos contratados. A existência de trabalhadores sem 

carteira nesses empreendimentos é substantiva, mas a ilegalidade nas relações de trabalho 

para esses casos deve ser compreendida como expressão da precariedade dos pequenos 

empreendimentos”
429

. 

Por fim, Clemente Ganz Lúcio, Marcelo Galiza Pereira de Souza e Rosane de 

Almeida Maia colocam que, para os “trabalhadores contratados por pequenos 

estabelecimentos não tipicamente capitalistas em situações diversas ao assalariamento 

padrão”
430

, ainda que ações no mesmo sentido dos dois anteriores possam ser 

empreendidas, o estabelecimento de associações ou cooperativas podem ser uma solução 

mais adequada para melhorar o nível de ocupação. 

As razões para que o movimento sindical tenha como uma de suas prioridades a 

organização dos trabalhadores informais são diversas. Para Dan Gallin, pode-se apontar 
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que (i) a economia informal não demonstra que desaparecerá no curto prazo, dado que há 

sinais de crescimento ou estabilização (com quantidade elevada) do número de 

trabalhadores inseridos nesse setor; (ii) os trabalhadores formais sinalizam que seu 

potencial de organização diminuiu (o que pode ser verificado com as baixas taxas de 

sindicalização); (iii) e a estabilização dos sindicatos de trabalhadores formais, assim como 

a construção de um movimento sindical internacional dotado de legitimidade, depende da 

efetividade da organização dos informais
431

. 

Fatma Ülkü Selçuk entende que o movimento sindical, enquanto ator social que 

historicamente não aceitou passivamente as ações dos empregadores para rebaixar os 

padrões trabalhistas, possui papel central na organização dos informais, na medida em que 

a capacidade de transformar as relações sociolaborais está diretamente relacionada com as 

demandas da maioria dos trabalhadores. Considerando que os informais compõem a maior 

parte da classe trabalhadora atualmente, há necessidade de despender esforços visando a 

criação de condições para melhorar a situação de trabalho dos informais
432

. 

Contudo, Pat Horn coloca a importância da mudança de mentalidade do movimento 

sindical para que as tentativas de organização dos informais deem resultados, dado que, 

para tanto, o tratamento a esses trabalhadores deve ser diverso do direcionado aos 

formais
433

. Corroborando esse entendimento, Montserrat Hurtado destaca que há 

necessidade de os sindicatos desenvolverem novas formas de intervenção, pois a 

tradicional ação sindical direcionada aos trabalhadores formais não produz os mesmos 

efeitos quando aplicada aos informais. É relevante mencionar que a alteração das estruturas 

do sindicato pode ser necessária para que as demandas dos informais sejam consideradas 

adequadamente
434

. Ainda, é necessário o conhecimento da realidade desses trabalhadores, 

de forma que as atitudes tomadas tenham lastro nas suas expectativas.  
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A atuação do movimento sindical em conjunto com os informais, segundo 

Christiane Bonner e Dave Spooner, possibilita a representação e defesa dos direitos desses 

trabalhadores, a existência de apoio e visibilidade internacional, o reconhecimento por 

autoridades públicas, o exercício de direitos decorrentes das Convenções n. 87 e n. 98 da 

OIT, afiliação a entidades internacionais (e, consequentemente, o recebimento de 

solidariedade de organizações de outros países) e a participação em fóruns 

internacionais
435

. Importa mencionar que as relações internacionais promovidas pelo 

movimento sindical para organizar os informais é relevante na medida em que promovem 

intercâmbio de experiências e publicizam na esfera internacional eventuais problemas que 

enfrentem no âmbito interno.  

 

2.2. A solidariedade entre os trabalhadores informais 

O animus existente entre os integrantes do sindicato é uma de suas características 

que permite diferenciá-lo de outros entes: a solidariedade de classe. A identificação disso 

permite, por exemplo, distinguir o sindicato da sociedade, dado que nessa há affectio 

societatis entre seus membros
436

. 

Richard Hyman afirma que o conceito de solidariedade, pelo menos na tradição 

ocidental, foi difundido pelos católicos e socialistas, sendo que as diferenças entre ambos 

são consideráveis. No primeiro caso, o principal elemento é a identidade comum, em que 

determinadas características que um indivíduo possui fazem com que seja parte de um 

grupo. A homogeneidade do agrupamento é, por vezes, reforçada por meio de rituais ou o 

uso de vocabulário específico. As obrigações comuns dos membros são colocadas sem 

espaço para discuti-las
437

. 

No segundo caso, o principal elemento é a disseminação da ideia que interesses 

comuns são obtidos de forma mais adequada coletivamente. A solidariedade de classe ou 

dos trabalhadores, conforme análise de Vera Herweg Westphal, é um termo que “foi 

utilizado a fim de criar união e para alcançar objetivos comuns entre os trabalhadores. O 

apelo tinha a finalidade de evocar o sentimento de pertencimento dos atingidos pela mesma 
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situação, ou seja, enquanto trabalhadores assalariados, e que, por isso, deveriam unir-se e 

lutar por melhores condições de trabalho e salário”
438

.  

Por fim, Richard Hyman afirma que a principal característica da solidariedade é a 

mutualidade apesar das diferenças. No tocante à mutualidade, parte do pressuposto de que 

a humanidade possui um destino em comum e, assim, que os mais fortes (e ricos) devem 

ajudar os mais fracos (e pobres). Em face às diferenças, menciona as existentes em relação 

ao gênero, qualificação e etnia dos trabalhadores. Apesar de o autor entender que esse 

conceito pode se transformar em caridade, considera-o importante para fortalecer o 

sindicalismo na atualidade, sendo que os trabalhadores devem participar ativamente da 

definição do seu conteúdo
439

. 

Segundo Alain Supiot, o princípio de solidariedade no direito do trabalho se 

manifesta nas relações coletivas, sendo que possui três pilares, de forma a criar condições 

para que, no plano coletivo, haja liberdade e igualdade entre empregados e empregador. 

São eles: o direito de ação coletiva, o direito de representação coletiva e o direito de 

negociação coletiva
440

. 

Os pilares mencionados por Alain Supiot são analisados na subseção seguinte, pois 

também se relacionam com o exercício das funções sindicais. Contudo, cabem algumas 

observações sobre a noção de solidariedade de classe de Vera Herweg Westphal e os 

trabalhadores informais, além das considerações apontadas por Richard Hyman.  

A forma pela qual se pretende organizar esses trabalhadores pode ser determinante 

em seu êxito. Em determinado espaço, é possível que seja mais adequado criar entidades 

sindicais mediante a união de trabalhadores que desempenham a mesma atividade, ao 

passo que em outra situação, a identidade local pode incentivar a congregação de 

trabalhadores em torno de objetivos comuns. Ainda, há a possibilidade de existirem outras 

identidades entre os informais, sendo que a organização em torno dessas pode estimular de 

forma mais intensa a criação de sindicatos. Isso também deve ser observado quando se 

pretende estabelecer uma entidade com trabalhadores formais e informais. A conduta 

utilizada anteriormente para organizar o movimento sindical nos séculos XIX e XX não 

tem espaço para ser replicada automaticamente na atualidade, seja pelas diferenças 
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existentes entre os mercados de trabalho, seja pelos desafios apontados acima que se 

colocam para a organização dos trabalhadores informais.  

 

2.3. O exercício de funções sindicais 

Aos sindicatos são atribuídas determinadas funções para que os objetivos traçados 

por seus integrantes sejam possíveis de serem atingidos. A doutrina elenca uma série de 

funções que as entidades sindicais teriam. Amauri Mascaro Nascimento dispõe sobre as 

funções de representação, negocial, assistencial, econômica, tributária, colaborativa com o 

Estado e política
441

. Octavio Bueno Magano destaca as funções de cooperação, 

representação, regulamentar, econômica, política, assistencial e ética
442

.  

Ainda, é importante mencionar que a liberdade do exercício de funções, prevista no 

art. 3º, 1 da Convenção n. 87 da OIT
443

, é uma das dimensões da liberdade sindical. 

 

2.3.1. Representativa 

As possibilidades de representação são conferidas por lei (representação legal) ou 

por vontade (representação voluntária), nos termos do art. 115 do Código Civil, sendo que 

o representante, nos limites dos poderes concedidos, atua e produz efeitos jurídicos perante 

o representado, conforme previsão do art. 116 do mesmo texto legal. O art. 8º, III da 

Constituição Federal estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria”. O art. 513, a da CLT estabelece que é prerrogativa 

dos sindicatos “representar, perante autoridades administrativas e judiciárias, os interesses 

gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou interesses individuais dos associados 

relativos à atividade ou profissão exercida”. 

A função de representação dos sindicatos envolve dois aspectos: o individual e o 

coletivo. No primeiro caso, trata-se da relação direta entre a entidade e o trabalhador, em 

que os efeitos ocorrem apenas no âmbito individual desse, como em processos judiciais 

(quando há outorga de poderes de representação para a entidade) ou na prática de atos de 
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homologação da rescisão do contrato de trabalho. No plano coletivo, o sindicato atua como 

representante do grupo de trabalhadores, especialmente na promoção e defesa de interesses 

e direitos. É intérprete da vontade e atua como voz dos trabalhadores. Isso ocorre em face 

do empregador, de órgãos administrativos ou judiciários e perante outros grupos ou 

entidades. É importante destacar que os interesses em torno dos quais o sindicato atua são 

caracterizados como coletivos e indivisíveis
444

. 

Richard Hyman afirma que a representação de interesses pelo sindicato se dá pela 

conjugação dos âmbitos individual e coletivo interligados ao trabalho e à sociedade. Dessa 

forma, existiria representação de interesses dos trabalhadores relacionada: à produção 

(combinação do coletivo com o trabalho), à cidadania (coletivo com a sociedade), ao 

consumo (individual com a sociedade) e ao capital humano (individual com o trabalho)
445

. 

A representação dos trabalhadores informais, ainda que ocorra de forma diversa da 

realizada em face dos formais, possui grandes oportunidades para seu exercício por parte 

dos sindicatos. Há a possibilidade de atuação em espaços em que são formuladas políticas 

e leis para o desenvolvimento urbano (dado que parcela considerável trabalha nas ruas e 

em locais públicos), de forma a permitir que o ponto de vista e as demandas dos informais 

em questões relacionadas ao tema sejam considerados. Pode-se conceber maneiras pelas 

quais os sindicatos defendam e promovam os interesses dos informais, ao pleitear a 

regulamentação das atividades laborais desenvolvidas, a extensão da proteção social e de 

direitos trabalhistas de forma a abrangê-los, a criação de canais de comunicação com 

autoridades locais com o objetivo de evitar o assédio desses trabalhadores por fiscais e 

policiais, dentre outros pontos. Ainda, é possível considerar que os sindicatos participem 

de reuniões e encontros com autoridades públicas ou empregadores, visando levar os 

interesses dos informais ao conhecimento de ambos e obter concessões para a melhoria da 
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situação dos trabalhadores, estabelecendo condições para a prática do diálogo social com a 

participação dos informais
446

. 

Para que a representação dos trabalhadores informais ocorra de forma efetiva, é 

importante que suas peculiaridades, como condições de trabalho e de vida, sejam 

consideradas na elaboração de estratégias de representação, e que as experiências 

existentes na representação dos formais sejam aproveitadas e adaptadas para a realidade 

dos informais
447

. 

O exercício da função de representação pelos sindicatos é tido como importante 

pela OIT. Oriunda da 90ª Conferência Internacional do Trabalho, a 17ª resolução sobre 

trabalho decente e economia informal estabelece que “sem organização e representação, 

aqueles que se encontram na economia informal não conseguem ter acesso a outros direitos 

no trabalho. Não podem reivindicar seus interesses em matéria de emprego mediante a 

negociação coletiva, nem exercer pressão sobre os responsáveis pela formulação de 

políticas relacionadas a questões como o acesso às infraestruturas, os direitos de 

propriedade, os impostos e a seguridade social. As mulheres e os jovens, que representam a 

maior parte dos trabalhadores da economia informal, estão especialmente sem 

representação e voz”
448

.  

 

2.3.2. Negocial 

O exercício da função negocial pelos sindicatos é realizado mediante o 

estabelecimento de tratativas com uma ou mais contrapartes com o objetivo de solucionar 

demandas dos sujeitos envolvidos no processo de negociação. Ela está diretamente 

relacionada com a função de representação, pois a negociação coletiva é realizada com 

vistas a produzir efeitos jurídicos perante o grupo de trabalhadores representado pela 

entidade sindical. Ambas são consideradas como funções próprias dos sindicatos. 
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Bernard Gernigon, Alberto Odero e Horacio Guido, ao analisarem os princípios da 

OIT relacionados à negociação coletiva, mencionam que essa deve ser realizada 

observando o seguinte: (i) a negociação livre e voluntária; (ii) a livre escolha do nível de 

negociação; e (iii) a boa-fé entre as partes (o que significa o reconhecimento de 

organizações representativas, o comprometimento dos envolvidos em se obter um acordo, 

a participação de forma construtiva no processo negocial e o respeito aos termos das 

negociações celebradas). Para a OIT, o direito à negociação coletiva é um direito 

fundamental
449

. 

A função negocial está baseada na autonomia privada coletiva que, segundo 

Amauri Mascaro Nascimento, “significa o poder conferido aos representantes 

institucionais dos grupos sociais de trabalhadores e empregadores de criar vínculos 

jurídicos regulamentadores das relações de trabalho. A negociação coletiva é o seu 

procedimento de concretização. Os contratos coletivos de trabalho, expressão aqui tomada 

no sentido genérico, são o resultado da sua elaboração, instrumento jurídico pelo qual a 

autonomia coletiva dos particulares se corporifica. As normas nesse instrumento fixadas 

aplicam-se aos contratos individuais de trabalho que se desenvolvem ou que ainda serão 

ajustados no âmbito da representação dos sujeitos estipulantes. Forma-se assim, um 

ordenamento que não é estatal, mas é pelo Estado reconhecido”
450

. 

O resultado do processo negocial pode tomar a forma de um instrumento coletivo, 

sendo que desse modo, “o sindicato, ao normatizar, pela negociação coletiva, a solução dos 

seus conflitos, age como uma fonte de produção de direito positivo, complementando as 

lacunas da lei, detalhando onde a lei não desce, criando figuras novas, construindo um 

direito paralegal indispensável para a melhor ordenação das relações trabalhistas”
451

. Em 

função disso, a função negocial também é denominada como regulamentar
452

. No Brasil, a 

participação dos sindicatos nas negociações coletivas é obrigatória, conforme o art. 8º, VI 

da Constituição Federal, e são reconhecidos como instrumentos coletivos a convenção e o 

acordo coletivo de trabalho, dispostos nos arts. 611 a 624 da CLT. 
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A negociação coletiva para os trabalhadores informais é, em parte, decorrente do 

exercício da função de representação. Nas possibilidades mencionadas no item anterior, em 

que foram consideradas situações em que o sindicato pode representar os informais, há 

condições para a realização de negociação coletiva. Nos espaços de criação de políticas e 

leis para o desenvolvimento urbano, as entidades sindicais podem pleitear determinada 

melhoria para os trabalhadores, o que é feito por meio de negociação com os formuladores 

dessas políticas e leis. Com os empregadores, é possível negociar questões atinentes à 

relação de trabalho (por exemplo, regularização de trabalhadores sem carteira assinada). 

Em face de autoridades públicas, o uso do espaço urbano e a relação com a polícia é 

passível de ser objeto de negociação
453

. 

O Diretor-Geral da OIT, no Relatório Global de Acompanhamento da Declaração 

da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, apresentado na 97ª 

Sessão da Conferência Internacional do Trabalho da OIT em 2008, constatou que a melhor 

estratégia negocial para os informais seria pressionar os governos para que fossem 

adotadas medidas que facilitassem o ingresso desses trabalhadores na economia formal. 

Ademais, colocou que pequenas organizações poderiam se associar a sindicatos legalmente 

estabelecidos para ampliar seu poder negocial quando houver tratativas com governos ou 

organizações de empregadores nacionais, de forma a fazer com que os termos da 

negociação sejam positivos para os trabalhadores informais
454

. 

 

2.3.3. Assistencial 

O exercício da função assistencial pelos sindicatos consiste na prestação de serviços 

para os associados da entidade. O enfoque em demasia por parte do sindicato na assistência 

pode fazer com que a entidade se afaste de suas principais atribuições, que são a 

representação e a negociação
455

. Há quem entenda que a função assistencial é um desvio, 

dado que determinados serviços que o sindicato se propõe a prestar são de 

responsabilidade do Estado
456

. 
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A legislação trabalhista no Brasil prevê uma longa lista de atribuições relacionadas 

à prestação de serviços que seriam de responsabilidade do sindicato, nos arts. 477, 500, 

514 e 592, todos da CLT e no art. 18 da Lei n. 5.584/70. Octavio Bueno Magano, ao 

analisar esses dispositivos legais, afirma que “a leitura dessa longa lista de funções 

assistenciais dá a impressão de que a entidade encarregada de as prestar constitui algum 

departamento do Ministério da Previdência Social e não propriamente um sindicato”
457

. 

Apesar das críticas, a assistência prestada pelo sindicato aos seus associados é 

característica que o acompanha desde seu surgimento. 

A função assistencial dos sindicatos para os informais, considerando a situação de 

fragilidade socioeconômica desses trabalhadores, é dotada de grande importância. O 

provimento de determinados serviços, como a promoção de acesso a documentos de 

registro, disseminação de informações relevantes relacionadas ao trabalho que 

desempenham (jurídicas, econômicas, financeiras, por exemplo), o oferecimento de 

assistência judiciária e médica, a disponibilização de seguros por preços acessíveis, a 

existência de creches, a capacitação e formação para desenvolvimento profissional, a 

facilitação do acesso ao crédito, o auxílio na obtenção de mercadorias com preços 

menores, a possibilidade de aquisição de instrumentos de trabalho mais modernos, são 

alguns exemplos que podem ser pontuados
458

.  

A situação financeira dos sindicatos de informais é difícil em decorrência dos 

baixos valores auferidos por esses trabalhadores, o que não permite que serviços que 

envolvam valores muito altos sejam possíveis de serem oferecidos. Contudo, a promoção 

de serviços de baixo custo ou de outros mais caros por meio de alianças e parcerias com 

outras entidades deve ser praticada pelas entidades sindicais, dado que o impacto na vida 

dos trabalhadores pode ser significativo. 

 

2.4. Políticas para os trabalhadores informais 

Na presente subseção são analisadas políticas que os sindicatos podem adotar para 

os trabalhadores informais. As políticas externas são aquelas com o objetivo de influenciar 

a adoção de medidas, pelas organizações internacionais, autoridades públicas e 
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empregadores, para melhorar as condições de trabalho. As políticas internas são aquelas 

implementadas com vistas a criar mecanismos para aperfeiçoar os instrumentos de 

organização e representação dos trabalhadores informais. 

 

2.4.1. Políticas externas aos sindicatos 

O desenvolvimento de ações com o escopo de pressionar organismos 

internacionais, autoridades públicas e empregadores para que sejam criadas políticas 

adequadas de forma que os trabalhadores informais sejam capazes de desempenhar suas 

atividades apropriadamente é relevante na medida em que as atitudes tomadas por esses 

três atores, em especial os dois últimos, geram impactos diretos no cotidiano dos 

trabalhadores informais. No tocante às políticas externas, são realizadas observações 

quanto aos seguintes aspectos: (i) padrões e legislação trabalhistas; (ii) promoção de boa 

governança e administração laboral; (iii) política tributária e regulação do governo local; 

(iv) proteção social; (v) política macroeconômica e política de ajustes estruturais; (vi) 

projetos de infraestrutura com mão de obra intensiva; (vii) promoção de pequenas e médias 

empresas; (viii) desenvolvimento de capital humano; (ix) acesso ao crédito; e (x) fóruns 

permanentes de negociação. 

Os padrões e a legislação trabalhistas são frequentemente desrespeitados na 

economia informal, inclusive os relacionados com as convenções fundamentais da OIT
459

. 

Tendo em vista que dificilmente são aplicados aos trabalhadores informais, pode-se 

pleitear formas para que os direitos trabalhistas sejam gradualmente estendidos aos 

trabalhadores informais e o estabelecimento de meios de fiscalização eficazes quanto à 

observação desses preceitos. Caso haja dificuldade em se operar tais políticas, é possível 

solicitar auxílio de organizações internacionais, para se conceber maneiras de tornar 

efetivas as políticas relacionadas a esse tema. 

A promoção da boa governança e da administração laboral por parte dos governos 

implica a necessidade de melhorar a transparência e a aplicação de leis relacionadas à 

organização do espaço público, regulação de saúde, licenças de funcionamento, registro 

perante autoridades tributárias locais e nacionais e órgãos públicos responsáveis pelo 
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cadastro dos contratos de trabalho e seguridade social. Isso implicaria envolvimento em 

discussões relativas ao planejamento urbano. 

A tentativa de influenciar a política tributária e as regulações governamentais se 

reflete na proposição de medidas para cortar custos relacionados ao trabalho que não 

incidam sobre o salário, para reduzir tributos que normalmente incidiriam nos salários caso 

a empresa realizasse suas atividades na economia formal ou para desonerar a folha salarial. 

A compensação dos valores que os governos deixariam de arrecadar nesses âmbitos 

poderia ser realizada com a introdução de tributos relacionados ao mercado financeiro. 

As questões atinentes à proteção social demandam uma discussão, envolvendo 

representantes do governo, empregadores e trabalhadores, sobre: (i) as formas e a extensão 

de proteção mínima que abrangeria toda a população (incluindo os trabalhadores 

informais); (ii) as fontes de financiamento da proteção social; (iii) os mecanismos de 

administração dos sistemas de proteção social de forma equitativa. O mesmo se aplica à 

garantia de serviços sociais para os trabalhadores, como saúde, educação e cuidados 

infantis. 

As políticas macroeconômica e de ajustes estruturais que devem ser defendidas 

para adoção pelos governos teriam de considerar formas que sejam capazes de beneficiar 

os trabalhadores informais e levar em conta que a política neoliberal de desregulação do 

mercado de trabalho é contraproducente se o objetivo é o aumento de renda desses 

trabalhadores. A apresentação de propostas concretas alternativas pelos trabalhadores é 

fundamental para que o debate ocorra a partir da comparação das divergências colocadas 

pelos sujeitos políticos. 

Os projetos de infraestrutura com mão de obra intensiva promovidos pelos 

governos devem ser discutidos por uma perspectiva em que, nos contratos governamentais 

firmados, sejam incluídas cláusulas que garantam o cumprimento de direitos mínimos, em 

especial quando celebrados com pequenas e médias empresas. Trata-se de uma garantia 

para que os trabalhadores envolvidos nesses projetos não se tornem informais e não lhes 

seja negado o exercício de direitos trabalhistas. 

As políticas relacionadas com a promoção de pequenas e médias empresas devem 

ser estimuladas de forma a disseminar medidas que garantam o respeito à legislação 

trabalhista existente. Para concretizar tal intento é possível, por exemplo, estabelecer 
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treinamentos para os empregadores que estejam inseridos nas políticas mencionadas de 

modo a informá-los sobre as questões afeitas as relações de trabalho. 

O desenvolvimento do capital humano na economia informal demanda não apenas 

a existência de programas de educação e treinamento profissionalizantes que atentem para 

as peculiaridades das atividades desempenhadas nesse setor, mas o melhoramento de 

políticas que promovam o acesso, universal e com qualidade, aos diversos níveis 

educacionais (básico, fundamental, médio e superior). 

O acesso ao crédito é uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos 

trabalhadores por conta própria, dado que necessitam de capital para realizarem suas 

atividades e a falta de recursos é um obstáculo relevante que determina o insucesso 

profissional, sendo que isso é potencializado pela dificuldade de se obter crédito via as 

instituições financeiras tradicionais. 

Os fóruns permanentes de negociação são instrumentos para a promoção do diálogo 

social e do tripartismo, nos quais os governos criam espaços para que os trabalhadores 

informais tenham condições de serem consultados sobre temas políticos atinentes às 

questões que os afligem e de exporem suas necessidades perante os demais atores 

sociais
460

. 

 

2.4.2. Políticas internas aos sindicatos 

O desenvolvimento de ações com o objetivo de criar instrumentos mais adequados 

para representar os trabalhadores informais é importante na medida em que possibilita à 

entidade sindical estar preparada para enfrentar os desafios existentes para organizar os 

trabalhadores informais. No tocante às políticas internas são realizadas observações quanto 

aos seguintes aspectos: (i) estabelecimento de prioridades e estratégias para organização; 

(ii) formalização do acesso e filiação; (iii) construção de alianças e sindicalismo 

comunitário; (iv) questão de gênero; (v) mobilização dos jovens; (vi) ampliação do 

conhecimento e mídia; (vii) apoio ao desenvolvimento de serviços especiais; e (viii) rede 

internacional de sindicatos e os códigos de conduta. 
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O estabelecimento de prioridades e estratégias para a organização dos informais diz 

respeito à determinação: da maneira mais adequada para a fundação de sindicato que 

represente esses trabalhadores (por exemplo, a criação de uma entidade exclusiva dos 

informais ou de um setor em um sindicato já existente); do modo pelo qual se pode integrá-

los com trabalhadores da economia formal de forma a existir um mínimo de identidade e 

solidariedade entre a classe trabalhadora; da reserva de quantidades significativas de 

recursos a serem utilizados na organização dos informais; e da forma mais efetiva de 

representá-los para que suas demandas possam ser levadas aos demais atores sociais. 

A formalização do acesso e filiação dos trabalhadores informais passa pela 

modificação dos estatutos dos sindicatos, para que seja possível o ingresso desses, ou pela 

modificação das leis que regulam o direito coletivo do trabalho em locais onde se prevê a 

representação sindical determinada de modo a não abranger esses trabalhadores. Trata-se 

de medidas que tem o escopo de evitar que apenas os trabalhadores formais possuam a 

faculdade de se filiarem a um sindicato. Ainda, podem-se alterar os estatutos das centrais 

sindicais, de forma a permitir que organizações de trabalhadores informais façam parte de 

seu quadro de associados. Assim, cria-se a possibilidade de ampliar a relação entre os 

informais e o movimento sindical. A elaboração de campanhas para filiar determinados 

grupos de trabalhadores informais, desde que tenha sucesso em demonstrar como o 

sindicato é capaz de ser um instrumento importante para melhorar suas condições de 

trabalho, pode auxiliar no ingresso de novos integrantes às entidades sindicais. 

A construção de alianças e o sindicalismo comunitário têm a intenção de aproximar 

os trabalhadores informais das entidades sindicais. A mera predisposição dos sindicatos 

para aproximar esses trabalhadores não tem se mostrado fácil, uma vez que a rotatividade é 

alta e a mudança do local do trabalho é frequente. Em alguns casos, os sindicatos utilizam 

familiares desses trabalhadores ou organizações comunitárias como ponte para aproximá-

los. A aliança com outras entidades da sociedade civil, sempre partindo de um interesse 

comum que se possa partilhar, também pode ser útil para se organizar os desorganizados. 

A questão de gênero é relevante na organização dos trabalhadores informais, pois 

nos lugares mais pobres do mundo as mulheres são encontradas trabalhando não em locais 

fixos, mas em outros em que não há alcance da inspeção e da legislação trabalhista. 

Ademais, as mulheres são maioria na economia informal. Além disso, deve-se levar em 

conta que o número de mulheres filiadas aos sindicatos costuma ser reduzido, o que é 

explicado, em parte, pelo fato de as entidades sindicais serem espaços fortemente 
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masculinizados e que não debatem adequadamente as necessidades femininas, ainda que 

existam ações afirmativas para a ocupação de cargos diretivos por mulheres. Em razão 

desses motivos, a abertura de espaços nos sindicatos para participação das trabalhadoras 

informais é relevante para organizá-las. 

A mobilização dos jovens para a filiação nos sindicatos é importante, uma vez que 

se trata de grupo que possui uma forte presença na economia informal e uma baixa taxa de 

sindicalização. Tendo isso em vista, a preocupação dos sindicatos deve ser de falar com os 

jovens e não apenas sobre eles, com o objetivo de estimular o seu ingresso nas entidades 

sindicais, abordando temas do interesse desse grupo (como esportes e música) por meio de 

linguagem com a qual esteja familiarizado. Uma forma de concretizar tais objetivos ocorre 

por meio da criação, pelos sindicatos, de secretarias voltadas ao tratamento de questões 

relacionadas à juventude. 

A disseminação de informações e o uso da mídia têm relação com a importância de 

se difundir os direitos dos trabalhadores e os benefícios que a filiação ao sindicato pode 

lhes proporcionar. Visando atingir os informais, estratégias inovadoras utilizadas pela 

mídia sindical são cruciais, como o uso de redes sociais, pois esses trabalhadores são 

invisíveis e difíceis de manter contato.  

O apoio ao desenvolvimento de serviços especiais aos trabalhadores informais se 

relaciona com a função assistencial dos sindicatos. Deve ocorrer sem que a pressão junto 

aos governos para adoção de determinadas políticas públicas e a defesa dos interesses 

laborais sejam colocadas em segundo plano. Ou seja, são atividades que complementam as 

principais funções que os sindicatos detêm: a negocial e a representativa. A partir desse 

pressuposto, o oferecimento de serviços de saúde, educação, capacitação profissional, 

poupança e crédito, por exemplo, para os informais possui grande importância, tendo em 

vista que esses trabalhadores possuem maiores dificuldades em acessar os serviços 

públicos. 

Finalmente, a rede internacional de sindicatos e os códigos de conduta se 

relacionam com a possibilidade de as entidades sindicais celebrarem acordos que 

envolvam questões comerciais e a observação de padrões trabalhistas, em especial com as 

empresas multinacionais, pelo estabelecimento de procedimentos que essas devem 

respeitar. A existência de uma rede internacional sindical facilitaria a fiscalização do 

cumprimento das condições de trabalho e dos acordos pactuados com essas empresas. A 

criação de alianças internacionais entre entidades sindicais que organizam os informais 



160 

 

 

pode ajudar na promoção da solidariedade transnacional desses trabalhadores, com a 

realização de ações conjuntas e de seminários para trocar experiências e projetar novas 

formas de promover e defender os interesses desses trabalhadores
461

. 

 

2.5. A OIT e a liberdade sindical dos trabalhadores informais 

A liberdade sindical é um dos pilares do direito coletivo do trabalho. Mozart Victor 

Russomano entende que “a liberdade sindical pressupõe a sindicalização livre, contra a 

sindicalização obrigatória; a autonomia sindical, contra o dirigismo estatal; a pluralidade 

sindical, contra a unicidade sindical”
462

. Octavio Bueno Magano entende que a liberdade 

sindical compreende a liberdade positiva e negativa, a liberdade individual e coletiva e a 

liberdade de não sofrer ingerências estranhas e de promover interesses próprios, definindo-

a como “o direito dos trabalhadores e empregadores de não sofrerem interferências nem 

dos poderes públicos nem de uns em relação aos outros, no processo de se organizarem, 

bem como o de promoverem interesses próprios ou dos grupos a que pertençam”
463

.  

Amauri Mascaro Nascimento compreende a liberdade sindical como uma liberdade 

complexa e que comporta cinco dimensões:
464

 a liberdade de associação, a liberdade de 

organização, a liberdade de administração, a liberdade de exercício de funções e a 

liberdade de filiação. No presente estudo, será adotada essa concepção de liberdade 

sindical. 

Segundo Walküre Lopes Ribeiro da Silva, Tamira Maira Fioravante e Túlio de 

Oliveira Massoni, a liberdade sindical “pressupõe não impedimento e não constrição 

(liberdade negativa) e também a autodeterminação (liberdade positiva), de modo que 

combina as características dos dois tipos de liberdade. Isso se evidencia no âmbito das 

organizações sindicais, na proibição da ingerência ou intervenção de terceiros na esfera de 

liberdades que lhes é reconhecida e na auto-regulação dos interesses coletivos, e, no 

âmbito dos trabalhadores e empregadores individualmente considerados, no gozo da 

liberdade de constituir sindicatos de sua escolha, bem como se filiar, não se filiar ou se 
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desfiliar destes, e na participação nas assembléias sindicais que deliberam sobre seus 

interesses”
465

. 

É importante destacar que a liberdade sindical é ponto de convergência entre os 

direitos civis e políticos e os direitos sociais, econômicos e culturais, pois está presente no 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (art. 22º, 3) e no Pacto Internacional de 

Direitos Sociais, Econômicos e Culturais (art. 8º, 4), ambos da ONU e aprovados em 1966. 

Ainda, o art. 23, 4, da Declaração Universal dos Direitos do Homem (de 1948) destaca que 

“toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para proteção de seus 

interesses”. 

A liberdade sindical é prevista desde o surgimento da OIT. A parte XIII do Tratado 

de Versalhes (1919), que foi a primeira Constituição da OIT, destacava a importância do 

direito de associação. Posteriormente, na Declaração da Filadélfia, anexada à Constituição 

da OIT em 1946, a liberdade sindical é reconhecida e colocada como essencial para o 

progresso contínuo. As Convenções n. 87 e n. 98, tratam, respectivamente, da liberdade 

sindical e proteção do direito sindical e da aplicação dos princípios do direito de 

sindicalização e negociação coletiva. 

Na 54ª Conferência Internacional do Trabalho (1970), foi adotada resolução sobre 

direitos sindicais e liberdades civis, em que se coloca a importância da existência de 

liberdades civis em um determinado país para que seja possível o exercício da liberdade 

sindical pelos trabalhadores e empregadores. 

A Declaração da OIT sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho e seu 

seguimento, adotada em 1998, prevê a liberdade sindical e o direito de negociação coletiva 

como direitos fundamentais, sendo que os membros da Organização, mesmo que não 

tenham ratificado as convenções correspondentes a esses direitos, devem respeitá-los, 

promovê-los e torná-los realidade, tendo em vista que se tratam de direitos que a OIT 

elegeu como essenciais. 

A 90ª Conferência Internacional do Trabalho (2002), nas resoluções sobre 

economia informal e trabalho decente, pontuou a importância dos ordenamentos jurídicos 

dos países não serem entraves à criação de organizações associativas de trabalhadores 

informais, como os sindicatos, além de ressaltar a importância das entidades sindicais para, 
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além de desempenhar suas funções típicas, criar condições para que as trabalhadoras, que 

são maioria nessas condições, possam usufruir de estruturas que sejam voltadas 

diretamente para a defesa de seus interesses, considerando as peculiaridades de gênero. 

A Declaração da OIT sobre justiça social para uma globalização justa, adotada em 

2008, estabelece que a liberdade sindical e a negociação coletiva possuem uma 

importância particular para a implementação dos quatro objetivos estratégicos do trabalho 

decente, que são: a promoção do emprego, o desenvolvimento de medidas de proteção 

social, o fomento do diálogo social e tripartismo e o respeito e aplicação dos princípios e 

direitos fundamentais do trabalho. 

Como se percebe, a liberdade sindical é de grande relevância para a OIT, está 

presente em diversos documentos da Organização e a sua promoção é um tema importante 

para a entidade.  

 

2.5.1. As Convenções n. 87 e n. 98 

A Convenção n. 87 da OIT, que trata da liberdade sindical e proteção do direito 

sindical, foi adotada em 1948. As cinco dimensões da liberdade sindical mencionadas 

anteriormente são consagradas nesse instrumento jurídico. 

A liberdade de associação está relacionada com o direito de existência dos 

sindicatos. Isso é estabelecido na primeira parte do art. 2º da convenção, onde se enuncia 

que “os trabalhadores e as entidades patronais, (...), têm o direito, (...), de constituírem 

organizações da sua escolha”. 

A liberdade de organização se refere às formas pelas quais os sindicatos podem se 

estruturar. Há as seguintes passagens sobre o tema na Convenção n. 87: (i) na primeira 

parte do art. 2º, quando se prevê a liberdade de associação, há menção que não deve haver 

“distinção de qualquer espécie” dos trabalhadores e entidades patronais na fundação do 

sindicato (única previsão de não aplicação da convenção se refere aos integrantes das 

forças armadas e da polícia, disposta no art. 9º ) e que não se deve exigir autorização prévia 

para a criação da entidade; (ii) o art. 5º prevê que “as organizações de trabalhadores e de 

entidades patronais têm o direito de constituírem federações e confederações, assim como 

o de nelas se filiarem; e as organizações, federações ou confederações têm o direito de se 

filiarem em organizações internacionais de trabalhadores e de entidades patronais”; (iii) 

ainda, o art. 7º coloca que “a aquisição de personalidade jurídica pelas organizações de 
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trabalhadores e de entidades patronais, suas federações e confederações não pode estar 

subordinada a condições suscetíveis de por em causa a aplicação das disposições dos 

artigos 2, 3 e 4 da presente Convenção”. 

A liberdade de administração possui duas principais características: (i) democracia 

interna e (ii) autarquia externa. A primeira diz respeito ao fato que os princípios 

democráticos devem reger a vida sindical em todas as instâncias internas, enquanto a 

segunda se refere ao fato do sindicato ser uma entidade autônoma que não deve sofrer 

interferência externa
466

. Esses pontos estão previstos no art. 3º, 1 (“as organizações de 

trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de elaborar os seus estatutos e 

regulamentos administrativos, de eleger livremente os seus representantes, organizar a sua 

gestão e a sua atividade”), no art. 3º, 2 (“as autoridades públicas devem abster-se de 

qualquer intervenção suscetível de limitar esse direito ou de entravar o seu exercício 

legal”) e no art. 4º (“as organizações de trabalhadores e de entidades patronais não estão 

sujeitas à dissolução ou à suspensão por via administrativa”). 

A liberdade de exercício de funções se consubstancia na possibilidade do sindicato 

determinar, conforme a conveniência e opção de seus associados, o papel que a entidade 

deve desempenhar. Tal dimensão está expressa no fim do art. 3º, 1, em que se coloca que 

“as organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de (...) formular o 

seu programa de ação”. 

A liberdade de filiação configura a possibilidade do trabalhador ou do empregador 

se filiar à entidade sindical de sua preferência, se desfiliar do sindicato ao qual está filiado 

e de não se filiar a nenhuma organização sindical. Esse ponto está caracterizado no fim do 

art. 2º da convenção: “os trabalhadores e as entidades patronais (...) têm o direito (...) de se 

filiarem nessas organizações, com a única condição de se conformarem com os estatutos 

destas últimas”. 

A Convenção n. 98 da OIT, que trata da aplicação dos princípios do direito de 

sindicalização e de negociação coletiva, foi adotada em 1949. Prevê as garantias para o 

exercício da liberdade sindical contra: (i) atos de discriminação, com vistas a garantir que o 

trabalhador não se submeta a pressões do empregador para que não se filie ou deixe de ser 

associado de entidade sindical (art. 1º); (ii) atos de ingerência, com o objetivo que as 
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organizações de trabalhadores e empregadores não estabeleçam mecanismos de 

interferência umas nas outras (art. 2º). 

 

2.5.2. O Comitê de Peritos em Aplicação de Convenções e Recomendações 

O Comitê de Peritos em Aplicação de Convenções e Recomendações da OIT faz 

parte do sistema de controle regular da Organização. É composto por vinte juristas 

indicados pelo Conselho de Administração. Seu papel é promover uma análise imparcial e 

técnica sobre a situação da aplicação das normas internacionais do trabalho nos Estados-

Membros. São realizadas duas espécies de comentários: observações (são comentários 

sobre questões fundamentais quanto à aplicação das normas em um dado Estado) e 

solicitações diretas (relacionam-se a questões mais técnicas ou requer-se mais 

informações). Anualmente, o Comitê prepara um relatório dividido em três partes: (i) 

relatório geral, com comentários sobre obrigações dos Estados-Membros; (ii) observações 

sobre a aplicação das normas internacionais do trabalho; e (iii) um Estudo Geral sobre um 

tema determinado pelo Conselho de Administração
467

. 

O Estudo Geral desse Comitê sobre liberdade sindical e negociação coletiva 

elaborado em 1994 afirma que “há muitas outras categorias de trabalhadores a quem são 

negados o direito de estabelecer sindicatos, tanto porque estão excluídos do âmbito de 

aplicação da legislação trabalhista, como porque lhes é negado o direito de organização. 

Particularmente, o Comitê notou que isso é frequente no caso dos trabalhadores 

domésticos, dos trabalhadores a domicílio, dos trabalhadores do setor informal, pessoas 

trabalhando em instituições de caridade, trabalhadores no mar e trabalhadores em zonas de 

exportação. Contudo, dado que a Convenção n. 87 não exclui qualquer dessas categorias, 

todos deveriam ser abrangidos pelas garantias previstas e deveriam ter o direito de criar e 

se filiar a organizações profissionais. O Comitê requereu aos países cuja legislação nega o 

direito de sindicalização a uma ou várias das categorias mencionadas que tomem as 

medidas necessárias para assegurar que esse direito seja reconhecido”
468

. 
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Em que pese o reconhecimento pelo Comitê acerca da possibilidade de exercício 

dos direitos previstos na Convenção n. 87 da OIT pelos trabalhadores informais, no Estudo 

Geral sobre o tema realizado em 2009, foi constatado que, embora se reconheçam as 

medidas tomadas por governos, trabalhadores e empregadores para organizar os informais, 

essas são reduzidas e não se comunicam entre si, além do fato que os direitos previstos na 

mencionada Convenção raramente são aplicados a esses trabalhadores
469

. 

 

2.5.3. O Comitê de Liberdade Sindical 

O Comitê de Liberdade Sindical compõe o sistema de controle especial, é parte do 

Conselho de Administração e é composto por um presidente independente e três 

representantes de cada setor de representação das relações de trabalho na OIT (governos, 

trabalhadores e empregadores). É responsável por analisar as reclamações e queixas sobre 

violações à liberdade sindical, independentemente do Estado-Membro ter ratificado a 

convenção apontada como desrespeitada
470

. 

Na Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê de Liberdade Sindical do 

Conselho de Administração de 2006, o parágrafo 209 estabelece que “o artigo 2º da 

Convenção n. 87 consagra o princípio da não discriminação em questões sindicais e a 

expressão ‘sem nenhuma distinção’ que contém esse artigo significa que é reconhecida a 

liberdade sindical sem discriminação de nenhuma espécie baseada na ocupação, sexo, cor, 
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requested those countries whose legislation denies the right to organize to one or more of the above-
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raça, crenças, nacionalidade, opiniões políticas, etc., não apenas aos trabalhadores do setor 

privado da economia, como também aos funcionários e agentes do serviço público em 

geral”. Ainda, o parágrafo 216 estabelece que “todos os trabalhadores, sem nenhuma 

distinção, incluindo a não discriminação relacionada à ocupação, deveriam ter o direito de 

constituir livremente organizações que entendam convenientes e de se filiarem às 

mesmas”. Tais posicionamentos reforçam a liberdade de organização prevista no art. 2º da 

Convenção n. 87, que garante também aos trabalhadores informais o direito de 

constituírem organizações sindicais. 

 

2.6. As possibilidades jurídicas para criação de sindicato de trabalhadores informais 

no Brasil 

A presente subseção trata das possibilidades jurídicas existentes para a criação de 

uma entidade sindical que represente os trabalhadores informais no país. Para tanto, é 

realizada uma análise do sistema de unicidade sindical vigente no Brasil, em que não pode 

haver mais de um sindicato que represente uma determinada categoria profissional ou 

econômica em uma dada base territorial (cuja delimitação mínima é o município), com 

financiamento realizado por meio da contribuição sindical. Em face dos limites existentes 

para a fundação de sindicato colocados, são feitas considerações acerca das condições 

jurídicas para a formação de organizações sindicais de trabalhadores informais. 

 

2.6.1. Os limites estabelecidos pela legislação: a unicidade sindical 

O art. 8º, II da Constituição Federal enuncia que “é vedada a criação de mais de 

uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou 

econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 

empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município”. Trata-se do 

princípio regente do sistema sindical brasileiro. 

Os sistemas sindicais existentes quanto ao número de entidades sindicais que a lei 

permite criar são os seguintes: unicidade e liberdade sindical. Nos sistemas de liberdade 

sindical, o ordenamento jurídico desempenha um papel de garantidor da existência das 

organizações sindicais, cabendo aos trabalhadores e empregadores a decisão da forma a ser 

adotada e que melhor atende às suas necessidades. Nesses sistemas, o movimento sindical 

pode optar pela unidade ou pela pluralidade sindical. 
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A pluralidade sindical significa, de acordo com o posicionamento de Amauri 

Mascaro Nascimento, que “na mesma base territorial, pode haver mais de um sindicato 

representando pessoas ou atividades que tenham um interesse coletivo comum”
471

. Para 

Mozart Victor Russomano, “a pluralidade sindical, partindo da legitimidade dos sindicatos 

dissidentes, admite, ao contrário, que, na mesma base territorial e ao mesmo tempo, dois 

ou mais sindicatos representem trabalhadores ou empresários da mesma categoria”
472

. 

A unidade sindical implica a existência de apenas um sindicato que represente um 

grupo de trabalhadores ou empregadores em uma determinada base territorial em 

decorrência de decisão dos próprios interessados. Nesse caso, os atores sociais optam 

livremente por se organizar coletivamente em uma única entidade. 

Por outro lado, no sistema de unicidade sindical há determinação legal que 

estabelece a limitação da criação de entidades sindicais. Há monopólio de representação 

imposto por lei. Segundo afirma Amauri Mascaro Nascimento, “é a proibição, por lei, da 

existência de mais de um sindicato por base de atuação”
473

. Trata-se do sistema vigente no 

Brasil, conforme se verifica pela leitura do art. 8º, II da Constituição Federal exposto 

acima. Cabe ainda mencionar que o art. 516 da CLT dispõe que “não será reconhecido 

mais de um Sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional, ou 

profissão liberal, em uma dada base territorial”. 

A principal diferença entre os dois modelos reside na importância atribuída pelo 

ordenamento jurídico à vontade dos grupos interessados na constituição de uma 

organização sindical. Para Mozart Victor Russomano, “o sindicato único imposto por lei é 

artificial. Ao contrário, quando nasce da vontade uniforme de todos os integrantes da 

categoria, está cheio de vida. O sindicato único imposto e o sindicato único 

voluntariamente construído, conscientemente desejado, podem ter a mesma aparência e o 

mesmo colorido. Não têm, entretanto, o mesmo conteúdo. Dentro de um pode estar a morte 

do sindicalismo. Dentro do outro pode estar a vida integral desse esplêndido movimento 

associativo, essencial à libertação definitiva do trabalhador como homem e como 

trabalhador”
474

. 
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A permanência da unicidade sindical no Brasil é um resquício do modelo corporativista 

varguista que, apesar de enfraquecido com a promulgação da Constituição Federal de 1988 

(com a introdução de medidas no sistema sindical brasileiro que reduzem a possibilidade do 

Poder Público se imiscuir na vida do sindicato, como a proibição de interferência e intervenção 

na organização sindical, prevista no art. 8º, I), teve dois de seus principais pilares mantidos: 

além da mencionada unicidade, a contribuição sindical compulsória. 

Finalmente, é importante destacar que o sistema sindical brasileiro não está em 

conformidade com as dimensões da liberdade sindical estabelecidas na Convenção n. 87 da 

OIT. A Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê de Liberdade Sindical do 

Conselho de Administração de 2006, em seu parágrafo 314, menciona que “disposições de 

uma constituição nacional relativas à proibição de se criarem mais de um sindicato por 

categoria profissional ou econômica, qualquer que seja o grau de organização, numa 

determinada base territorial, que não poderá ser inferior à área de um município, não estão 

em conformidade com os princípios da liberdade sindical”. Cabe destacar que a situação 

que deu origem a esse parágrafo foi a apreciação do caso n. 1.487, em que foram 

analisados os dispositivos referentes aos sindicatos previstos na Constituição Federal de 

1988. O Comitê de Liberdade Sindical sugeriu a aprovação de recomendação nos termos 

acima mencionados
475

. 

 

2.6.1.1. A base territorial mínima 

Até a promulgação da Constituição Federal em 1988, o Ministro do Trabalho era o 

responsável por determinar a base territorial do sindicato, conforme previsão do parágrafo 

1º do art. 517 da CLT. O caput desse artigo dispõe que “os sindicatos poderão ser distritais, 

municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às 

peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o ministro do Trabalho, Indústria 

e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais”.  

Com a proibição da interferência do Poder Público na organização sindical, prevista 

no art. 8º, I do texto constitucional, foi retirada do Ministro do Trabalho a mencionada 

atribuição e os próprios sindicatos passaram a determiná-la, descrevendo-a no estatuto da 

entidade. Contudo, a limitação da base territorial foi mantida, com a estipulação de que 
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essa não pode ser “inferior à área de um Município”, na parte final do inciso II do art. 8º da 

Constituição Federal. Ou seja, a base territorial mínima foi ampliada: de distrital, passou a 

ser municipal. 

A base territorial mínima municipal permite que sindicato cujo âmbito de atuação 

seja maior que o previsto no texto constitucional possa ser desmembrado em entidades 

com base menores, desde que respeitado o art. 8º, II da Constituição Federal. É importante 

destacar que o Município da sede do sindicato não pode ser desmembrado, nos termos do 

art. 10, VII da Portaria n. 186 do Ministério do Trabalho e Emprego, de 10 de abril de 

2008. O procedimento de desmembramento sindical é regulamentado pela mencionada 

Portaria. 

A limitação municipal quanto à base territorial de atuação cria obstáculos para a 

organização sindical dos informais. Existe uma série de razões que apontam 

incompatibilidades acerca da conveniência desses trabalhadores terem de se organizar 

necessariamente na esfera mínima de um Município. 

Nas cidades em que há um grande número de informais, a mencionada restrição 

pode desestimular a criação de sindicatos desses trabalhadores. A existência de muitas 

pessoas nessa condição, somada ao fato de que se trata de um setor extremamente 

heterogêneo e que as realidades vivenciadas são consideravelmente distintas, configura um 

quadro em que a identificação de interesses coletivos comuns é prejudicada. Por exemplo, 

um vendedor ambulante do centro e um catador de material reciclável da periferia, ambos 

da cidade de São Paulo, teriam dificuldades em encontrar motivos para se organizarem em 

uma mesma entidade, seja pela diferença das atividades realizadas, seja pela distância dos 

locais em que prestam serviços. 

Nas cidades de dimensões territoriais elevadas, ainda que os informais não sejam 

tão heterogêneos, os problemas existentes nas diferentes regiões podem fazer com que as 

necessidades desses trabalhadores sejam distintas o suficiente para não proporcionar 

elementos de unidade de interesses entre os informais a ponto de ser criado um sindicato 

para representá-los. Ademais, considerando que os informais não dispõem, em geral, de 

muitos recursos financeiros e temporais, as condições existentes para se conseguir 

organizar esses trabalhadores no cenário mencionado implicam custos operacionais que 

dificilmente poderiam ser suportados. 
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Outra situação que merece ser destacada é que há grupos de trabalhadores informais 

que se organizam a partir das comunidades em que vivem e prestam serviços, 

principalmente nas grandes cidades
476

. A identidade de interesses coletivos comuns ocorre 

a partir da vivência de realidades semelhantes, o que facilita o desenvolvimento de 

solidariedade entre os trabalhadores. Normalmente essas comunidades abrangem a região 

geográfica de um ou mais bairros, mas nunca de todo um município. Dessa forma, tal 

critério organizativo não atenderia à exigência do texto constitucional. Ainda que o 

sindicato fosse criado com base municipal, mas com atuação fática apenas na comunidade 

da qual fazem parte os informais, poderia haver conflitos políticos, pois futuras 

organizações sindicais que almejassem representar o mesmo grupo não teriam condições 

de serem criadas nessa cidade e os trabalhadores que pretendessem promover ações 

sindicais teriam de se juntar à entidade existente. Da mesma forma poderia existir 

desconforto entre esses trabalhadores, por formalmente representarem um território maior 

do que o espaço em que realmente atuam. 

Nesse ponto, é importante fazer uma observação sobre as considerações realizadas 

até o momento sobre a dimensão espacial de sindicatos de trabalhadores informais: não 

defendemos que a amplitude territorial dessas entidades tenha de ser necessariamente 

reduzida ou que é possível organizá-las apenas em bases menores que a municipal. 

Contudo, para que seja dado início a um processo de organização de informais, pode ser 

que, a princípio, esses trabalhadores optem por se aglutinar em entidades de base territorial 

reduzida. Tal fato não impede que, com o desenvolvimento da atividade sindical, haja 

fusão de sindicatos e seu âmbito de atuação seja ampliado. 

Portanto, como se verificou nas linhas anteriores, a exigência de uma base 

territorial mínima para que seja possível constituir um sindicato é elemento que pode inibir 

a participação dos informais no movimento sindical e que estabelece dificuldades para 

esses trabalhadores poderem se organizar por meio de entidades sindicais. 

 

2.6.1.2. A organização sindical por categoria 

A organização sindical em relação aos grupos representados é por categoria no 

Brasil desde a outorga da Constituição de 1937, que foi influenciada diretamente pela 

Carta del Lavoro de 1927. As denominações – categoria econômica e profissional – são as 
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mesmas. Eram tempos em que o modelo sindical corporativo disciplinava as relações 

coletivas de trabalho, tanto no Brasil como na Itália
477

. 

Para os empregadores, há a categoria econômica, enquanto para os trabalhadores há 

a categoria profissional. A primeira é compreendida como o “vínculo social básico” 

formado pela “solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades 

idênticas, similares ou conexas”, nos termos do parágrafo 1º do art. 511 da CLT. A 

segunda é entendida como “a expressão social elementar” composta pela “similitude de 

condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na 

mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas”, 

conforme o parágrafo 2º do art. 511 da CLT. No caso dos trabalhadores, pode haver 

também a categoria profissional diferenciada, que “é a que se forma dos empregados que 

exerçam profissões ou funções diferenciadas por força do estatuto profissional ou em 

consequência de condições de vida singulares”. 

É importante mencionar que, mesmo com a mencionada influência da Carta del 

Lavoro, o sistema sindical brasileiro adotou, além do critério de identidade, o da 

similaridade e o da conexidade, que, apesar de ocuparem um papel de pouca importância 

no modelo italiano, possuem destaque na CLT. Houve, nesse aspecto, inspiração na 

doutrina francesa, sob a justificativa que o critério predominante na Itália não seria 

possível de ser implantado automaticamente no Brasil para definir a homogeneidade da 

categoria. A previsão da categoria profissional diferenciada decorreu da não definição 

sistemática da especialização profissional e da ausência de critérios de formação 

profissional
478

. 

Amauri Mascaro Nascimento entende que o texto celetista é insuficiente para a 

compreensão do conceito de categoria. Segundo o autor, “na prática, fala-se em categoria 

como um grupo organizado ou inorganizado em sindicato, de trabalhadores ou de 

empregadores, da mesma atividade, trabalho ou setor da economia: a indústria, o comércio, 

a prestação de serviços, a propriedade rural, e suas inúmeras subdivisões; por estarem 

nesse exercício, seus integrantes passam a ter interesses comuns, de natureza econômica ou 

profissional. Portanto, o sindicato por categoria é o que representa os trabalhadores de 

empresas de um mesmo setor de atividade produtiva ou prestação de serviços. As empresas 
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do mesmo setor, por seu lado, formam a categoria econômica correspondente”
479

. Para 

Arion Sayão Romita, “é a atividade da empresa que se enquadra na categoria econômica; a 

vinculação àquele tipo de empresa determina, por sua vez, a categoria profissional dos 

trabalhadores”
480

. 

Ainda, é importante mencionar a questão do enquadramento sindical, que possui 

dois sentidos: (i) objetivo ou coletivo, que é a forma pela qual os sindicatos, de categoria 

profissional ou econômica específicas, constituem-se; e (ii) subjetivo ou individual, que é a 

verificação da categoria a que pertence o empregado ou o empregador, conforme a 

atividade desenvolvida, após o enquadramento coletivo
481

. 

Cumpre mencionar que, até 1988, o sindicato poderia ser criado apenas se a 

existência da categoria, econômica ou profissional, fosse reconhecida pelo Ministério do 

Trabalho, por meio da Comissão de Enquadramento Sindical, prevista no art. 570 da CLT, 

no Quadro de Atividades e Profissões do art. 577 da CLT. Nota-se que o sindicato, nesse 

modelo, possui as seguintes características fundamentais: unicidade sindical, sindicalização 

por categoria e enquadramento sindical prévio. É órgão paraestatal, passível de sofrer 

intervenção das autoridades públicas e exerce funções estatais delegadas. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a mencionada Comissão foi 

extinta, dado que foi vedada a interferência do Poder Público nos sindicatos. Ou seja, às 

entidades sindicais foi reconhecida autonomia em face do Estado. Dessa forma, o 

enquadramento sindical prévio deixa de existir. Entretanto, com a manutenção da 

sindicalização por categoria, alçada ao âmbito constitucional (art. 8º, II), o referido Quadro 

foi recepcionado pela Constituição, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal
482

. Se 

não foi mais atualizado, passou a ser utilizado como modelo para a realização do 

enquadramento sindical, realizado a partir de então posteriormente à criação da entidade 

sindical. 

Cabe mencionar um detalhe relevante. Na Itália, a mudança do modelo corporativo 

para o de liberdade sindical, consagrado com a promulgação da Constituição de 1947, 

marcou a passagem da concepção ontológica para a concepção voluntarista de categoria. 
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De acordo com Luisa Galantino, a previsão da liberdade de organização sindical no 

parágrafo 1º do art. 39 do texto constitucional italiano “permitiu ao sindicato escolher 

inclusive o âmbito em que deseja atuar. Portanto, ele permitiu reagrupar os trabalhadores e 

os empregadores segundo critérios subjetivos e não determinados aprioristicamente. Isso 

equivale a dizer que os grupos profissionais não possuem uma relevância jurídica em si, ou 

seja, não constituem ‘categorias’ ontológicas em relação à sua organização. Ao invés disso, 

esses adquirem existência legal quando se auto-organizam”
483

. Dessa forma, entende-se 

que na concepção ontológica o sindicato é determinado pela categoria que é estabelecida 

por lei. Na concepção voluntarista, o grupo de interessados é que determina o seu âmbito 

de atuação, sem qualquer interferência legal. Roberto Pamplona Filho entende que o debate 

em torno do conceito de categoria não seria necessário caso houvesse liberdade de 

organização sindical plena, dado que os próprios interessados estabeleceriam a extensão do 

grupo representado
484

. 

No Brasil, apesar da liberdade sindical prevista no caput do art. 8º, não foi prevista 

a possibilidade de sindicalização diversa da realizada por categoria. A organização de 

sindicatos por empresa, por exemplo, não é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

No tocante à concepção de categoria existente no Brasil pós-1988, apesar de não ser 

ontológica, tendo em vista que o enquadramento sindical passou a ser feito a posteriori, 

não se pode afirmar que há uma concepção voluntarista em face da manutenção da 

unicidade sindical. 

No caso dos informais, a exigência de organização por categoria pode constituir um 

obstáculo para a criação de sindicatos. Para Otávio Pinto e Silva, “a sindicalização por 

categorias não consegue enfrentar o problema do crescimento do trabalho informal”
485

. A 

realidade profissional desses trabalhadores pode ser diversa o suficiente a ponto de não 

caracterizar a “expressão social elementar” prevista no parágrafo 2º do art. 511 da CLT ou 
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o “vínculo social básico” disposto no parágrafo 1º do art. 511 da CLT (no caso dos 

autônomos).  

É possível que cada espécie do gênero de informais consiga se organizar em uma 

entidade sindical, como é o caso dos comerciantes ambulantes, cujo reconhecimento como 

categoria ocorreu antes de 1988 e está previsto no Quadro do art. 577, no 2º Grupo da 

Confederação Nacional do Comércio. Estão enquadrados na categoria econômica do 

comércio varejista, com menção de que se tratam de trabalhadores autônomos. Como 

exemplo, podemos mencionar o Sindicato do Comércio dos Vendedores Ambulantes de 

São Paulo (SINCOVASP), entidade sindical reconhecida como tal pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego. 

Contudo, se fosse realizada a opção por se organizar diretamente os informais em 

uma única entidade ou por promover a fusão de sindicatos de diversas espécies desses 

trabalhadores, o quadro se tornaria mais complexo com a tentativa de união, por exemplo, 

em uma mesma organização, de comerciantes ambulantes e catadores de material 

reciclável. Uma saída para se tentar solucionar a situação mencionada seria enquadrá-los 

como categoria profissional diferenciada, sob o argumento que a aglutinação se dá “em 

consequência de condições de vida singulares”, conforme os termos do final do parágrafo 

3º do art. 511 da CLT. Entretanto, dependendo dos informais que se pretende organizar em 

um mesmo sindicato, a demonstração que os trabalhadores compartilham condições de 

vida singulares pode ser prejudicada. Ainda, cabe mencionar que o TST vem admitindo 

que apenas a legislação reconhece a categoria profissional diferenciada
486

. 

De qualquer forma, percebe-se que a formação de uma entidade sindical para 

representar, senão todos, ao menos uma grande variedade de trabalhadores informais, 

dificilmente seria viável sob a exigência de sindicalização por categoria, seja em 

decorrência da heterogeneidade desse setor econômico, seja em função da diversidade das 

realidades existentes. 

Ao analisar os efeitos da sindicalização por categorias na organização sindical dos 

trabalhadores, Arion Sayão Romita, afirma que “a política corporativista de classificar os 

trabalhadores em grande número de categorias tem o evidente propósito de assinalar a 
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diferenciação mais acentuada possível em todos os níveis profissionais. Pretende-se, na 

verdade, utilizar um mecanismo multiplicador das diferenças reais provocadas pela divisão 

técnica do trabalho. A categoria profissional atua, portanto, como elemento de divisão da 

classe trabalhadora”
487

. 

Portanto, pode-se afirmar que a organização sindical por categoria restringe as 

possibilidades dos informais criarem sindicatos. Isso seria possível apenas na medida em 

que os termos previstos nos parágrafos do art. 511 da CLT fossem respeitados. Caso haja a 

intenção de estabelecer uma entidade sindical cujo grupo representado ultrapasse os limites 

colocados pela legislação trabalhista, que é a necessidade da caracterização de uma 

categoria, a liberdade de organização desses trabalhadores é tolhida. Essa é uma das razões 

que leva o Relatório de Práticas de Direitos Humanos no Brasil, elaborado em 2009 pelo 

Departamento de Estado dos Estados Unidos, atestar que “a maioria dos trabalhadores 

informais, incluindo trabalhadores autônomos e os sem registro formal perante o MTE, 

está fora da estrutura sindical oficial; portanto, eles não possuem representação sindical e 

geralmente não conseguem exercer completamente seus direitos trabalhistas”
488

. 

 

2.6.2. A contribuição sindical 

A contribuição sindical é um mecanismo de financiamento de sindicatos próprio do 

modelo corporativo, no qual o sindicato desempenha funções estatais delegadas e lhe é 

permitido impor contribuições. Foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro sob a 

denominação de imposto sindical. Essa nomenclatura foi modificada pelo Decreto-Lei n. 

27, de 14 de novembro de 1966, que estabeleceu nova redação ao art. 217, I do CTN. 

Trata-se de matéria prevista no art. 8º, IV da Constituição Federal e regulamentada entre os 

arts. 578 e 610 da CLT. 

A contribuição sindical, segundo Sergio Pinto Martins, “é a prestação pecuniária, 

compulsória, tendo por finalidade o custeio de atividades essenciais do sindicato e outras 

previstas em lei. A contribuição sindical envolve uma obrigação de dar, de pagar. É 

pecuniária, pois será exigida em dinheiro. Tem natureza compulsória, visto que independe 
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da pessoa ter ou não ter interesse de contribuir para os sindicatos, porque o vínculo 

obrigacional decorre da previsão da lei, que determina o recolhimento. De modo geral, a 

finalidade da arrecadação da contribuição sindical é o custeio das atividades do sindicato, 

como de assistência médica, jurídica, social, colônia de férias etc., como indica a lei”
489

. 

Possui natureza jurídica tributária, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, em que 

é atribuída competência exclusiva à União para instituir contribuições de interesse das 

categorias profissionais e econômicas. 

A previsão da arrecadação de valores descontados dos trabalhadores e 

empregadores de forma compulsória contraria os preceitos da liberdade sindical. Segundo 

o parágrafo 363 da Recopilação de Decisões e Princípios do Comitê de Liberdade Sindical 

do Conselho de Administração de 2006, “convém distinguir as cláusulas de segurança 

sindical permitidas por lei e as impostas por lei, dado que apenas estas últimas são 

resultado de um sistema de monopólio sindical contrário aos princípios da liberdade 

sindical”. Contudo, o Supremo Tribunal Federal entendeu o tema de forma diversa e 

constatou que a contribuição sindical não contraria o princípio da liberdade sindical
490

. Ao 

mesmo tempo, o STF tem compreendido que as demais fontes de financiamento devem se 

restringir apenas aos associados da entidade (como a Súmula n. 666
491

). Tal postura, 

segundo Ericson Crivelli, “acaba por ferir as possibilidades amplas de efetivação da 

legitimidade de representação dos sindicatos em evidente desacordo com as decisões do 

Comitê de Liberdade Sindical da OIT”
492

. 

A contribuição sindical é recolhida anualmente. No caso dos empregados, o valor 

equivale à remuneração de um dia de trabalho descontado da folha de pagamento pelo 

empregador no mês de março e recolhido no mês de abril. Segundo o art. 580, II da CLT, 

para os trabalhadores autônomos que não possuem capital social pelo fato de não serem 

empresas, o valor da contribuição sindical devida é 30% do maior valor de referência 

estabelecido pelo Poder Executivo e o recolhimento deve ser realizado no mês de 

                                                 
489

MARTINS, Sergio Pinto. Contribuições sindicais: direito comparado e internacional – contribuições 

assistencial, confederativa e sindical. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 57-58. 
490

“CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 589, IV, DA CLT. I. - A contribuição 

sindical prevista no art. 589 da CLT não fere o princípio da liberdade sindical e foi recepcionada pela 

Constituição de 1988. II. - É legítima a destinação de parte da arrecadação da contribuição sindical à União. 

III. - Agravo não provido” (RE 279393 AgR/SC – Rel Min. Carlos Velloso, órgão julgador Segunda 

Turma, Julgamento 06.09.2005, DJ 30.09.2005). 
491

“A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao 

sindicato respectivo”. 
492

CRIVELLI, Ericson. O direito à liberdade sindical no direito internacional do trabalho: uma abordagem 

comparativa da jurisprudência da OIT e do STF. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do; JUBILUT, Liliana 

Lyra. O STF e o direito internacional dos direitos humanos. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 633. 



177 

 

 

fevereiro. É importante destacar que o art. 3º da Lei n. 8.177, de 1º de março de 1991, que 

dispõe sobre a desindexação da economia, extinguiu o maior valor de referência. Utiliza-se 

como base para o pagamento da contribuição sindical, conforme prevê o art. 584 da CLT, 

“a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos e, na falta destes, pelas 

federações ou confederações coordenadoras da categoria”. Caso desempenhem atividades 

típicas de empresários, o valor devido a título de contribuição sindical corresponde ao 

mesmo dos empregadores. 

Os empregadores recolhem a contribuição sindical no mês de janeiro, sendo o valor 

devido proporcional ao capital social da empresa registrado na Junta Comercial ou órgão 

equivalente, conforme as seguintes alíquotas: (i) até 150 vezes o maior valor de referência, 

0,8% do capital social; (ii) acima de 150 e até 1.500 vezes o maior valor de referência, 

0,2%; (iii) acima de 1.500 e até 150.000 vezes o maior valor de referência, 0,1%; (iv) 

acima de 150.000 e até 800.000 vezes o maior valor de referência, 0,02%. Como 

mencionado, o maior valor de referência foi extinto pela Lei n. 8.177/91. 

Em 2005, foi publicada a Nota Técnica n. 50 do Ministério do Trabalho e Emprego, 

que estabeleceu os seguintes critérios: (i) capital social de R$ 0,01 a R$ 1.425,62, o valor é 

de R$ 11,40; (ii) capital social de R$ 1.425,63 a R$ 2.851, 25, há incidência de alíquota de 

0,8% sobre o valor do capital social; (iii) capital social de R$ 2.851,26 a R$ 28.512,45, a 

alíquota é de 0,2% com adicional de R$ 17,11; (iv) capital social de R$ 28.512, 46 a R$ 

2.851.245,00, a alíquota é de 0,1% com adicional de R$ 45, 62; (v) capital social de R$ 

2.851.245,01 a R$ 15.206.640,00, a alíquota é de 0,02% com adicional de R$ 2.326, 62; e 

(vi) com capital de R$ 15.206.640,01 em diante, o valor da contribuição máxima é de R$ 

5.367, 95. 

Caso admitida a sindicalização de trabalhadores informais, ainda que com as 

referidas restrições, o recolhimento da contribuição sindical dificilmente seria realizado. 

Para analisarmos a questão, verificaremos os casos dos empregados sem carteira assinada e 

dos autônomos que não possuem capital social. 

No tocante ao primeiro caso, tem-se que o desconto da contribuição sindical deve 

ser realizado na folha de pagamento. Esse documento, nos termos do parágrafo 9º do art. 

225 do Decreto n. 3.048, de 06 de maio de 1999, deve conter os seguintes dados: (i) nome 

dos segurados e cargo, função ou serviço prestado; (ii) agrupamento desses por categoria 

(segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual); (iii) nome das 

seguradas em gozo de salário-maternidade; (iv) discriminação do que é parte integrante da 
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remuneração; (v) indicação de quotas de salário-família devidas. Ora, o empregado sem 

carteira assinada não é registrado pelo empregador, o que implica a sua não inclusão na 

folha de pagamento nos termos mencionados pelo Decreto n. 3.048/99. Se o empregado 

não está na folha de pagamento, não há desconto realizado a título de recolhimento de 

contribuição sindical. 

No tocante ao segundo caso, é importante ter em vista que o elemento balizador 

para o pagamento da contribuição sindical dos autônomos é a lista preparada pelo 

sindicato. Ainda, considerando que os trabalhadores autônomos devem realizar o 

pagamento diretamente no estabelecimento arrecadador, as dificuldades para o 

recolhimento da mencionada contribuição são grandes. 

Explicamos. Os autônomos na economia informal deixam de recolher uma série de 

tributos em decorrência de diversos motivos: falta de conhecimento, precariedade das 

condições de trabalho, renda baixa, dentre outros. Diante disso, não há porque considerar 

que o informal, diante das inúmeras dificuldades que enfrenta e dos tributos que não paga, 

iria se dispor a recolher a contribuição sindical espontaneamente em benefício de uma 

entidade que não interferisse positivamente em seu cotidiano. Ainda, cabe destacar que a 

economia informal é heterogênea, sendo complexa a atividade de individualizar seus 

membros. A lista elaborada pelo sindicato para servir de base para o pagamento da 

contribuição sindical deveria conter corretamente os integrantes da categoria. Contudo, a 

integralidade dos membros dificilmente seria auferida pela entidade. Se sindicatos bem 

organizados e estruturados possuem muitas dificuldades em ter a dimensão exata da 

totalidade da categoria que representam, não há razões para supor que com os sindicatos de 

informais seria diferente. 

 

3. Os trabalhadores informais e as cooperativas 

As cooperativas e os sindicatos são organizações modernas oriundas da Revolução 

Industrial. Tratam-se de entidades criadas para que os trabalhadores tivessem condições de 

defenderem seus interesses, sendo que as primeiras são focadas na melhoria da situação e 

no desenvolvimento econômico do trabalhador, enquanto o objetivo das segundas 

privilegia a representação dos trabalhadores e a defesa de direitos trabalhistas
493

. 
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Jorge Luiz Souto Maior define as cooperativas como “sistemas de ajuda mútua em 

que pessoas que possuem necessidades comuns, se associam, voluntariamente, para, 

mediante o exercício de um esforço conjunto e eliminando o intermediário, satisfazerem 

essas necessidades. As cooperativas têm um fim econômico, porque visam à melhoria da 

situação econômica de seus membros, mediante a satisfação de suas necessidades, mas não 

possuem um escopo puramente mercantil, o que as distingue das demais atividades 

empresariais”
494

. 

Sergio Pinto Martins coloca que “cooperativa é a sociedade de pessoas que tem por 

objetivo a organização de esforços em comum para a consecução de determinado fim. Do 

conceito, nota-se que as cooperativas são sociedades de pessoas. Não importa o capital 

para a configuração da sociedade, mas as pessoas envolvidas, que, mediante iniciativa em 

comum, objetivam atingir determinado fim. (...) A sociedade cooperativa é intuitu 

personae. Envolve determinadas pessoas e não o capital subscrito. Tem por característica 

as pessoas envolvidas, a associação, a solidariedade e comunhão de interesses entre os 

associados para a consecução de determinado fim”
495

. 

Stirling Smith entende que as cooperativas são, simultaneamente, empresas e 

organizações associativas, sendo que seu principal objetivo é satisfazer as necessidades de 

seus membros. Para o autor, valores como honestidade, abertura, responsabilidade social e 

preocupação com terceiros são compartilhados pelas cooperativas em face dos demais 

atores sociais e institucionais que com ela interagem
496

. 

Mauricio Godinho Delgado entende que as características distintivas das 

cooperativas residem em dois princípios: o da dupla qualidade e o da retribuição pessoal 

diferenciada. O primeiro diz respeito à situação peculiar do cooperado: ele contribui para a 

cooperativa realizar seus objetivos e, simultaneamente, é beneficiado pelos serviços 

prestados pela entidade. Para exemplificar, o autor menciona que a organização “existe 

para prestar serviços a seus associados, que são profissionais autônomos, sendo a oferta de 

serviços a terceiros mero instrumento para viabilizar seu objetivo primário e mais notável 

(prestação de serviços a seus próprios integrantes)”
497

. O segundo princípio trata da 
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possibilidade de o cooperado auferir um conjunto de vantagens maiores ao atuar por meio 

de cooperativa, comparativamente ao trabalho isolado
498

. 

Das definições apresentadas, depreende-se que as cooperativas são organizações 

que as pessoas constituem com o objetivo de alcançar, de forma conjunta, determinados 

fins, adotando meios de gestão coletiva e democrática, de forma que a participação de seus 

membros seja viável e estimulada. A organização coletiva dos informais por meio de 

cooperativas é uma possibilidade que deve ser considerada para os casos em que esses 

trabalhadores procuram se unir e pretendem (i) exercer uma atividade cujo proveito é 

comum; (ii) melhorar a renda dos cooperados; e (iii) promover o desenvolvimento 

econômico e comercial de seus integrantes. Também são chamadas de grupos de 

entreajuda ou de autoajuda. 

Existem autores que defendem que as cooperativas são entidades mais adequadas 

para organizar os trabalhadores informais. Jan Theron entende que o movimento sindical 

se afastou da sua base de representação, ao adotar estruturas muito centralizadas e ao 

enfraquecer a organização por local de trabalho. Dessa forma, os sindicatos teriam 

dificuldades em atingir trabalhadores que não possuem relações de trabalho formais. Como 

opção, aponta as cooperativas. Contudo, ressalva que “uma cooperativa que não possui 

clareza acerca das necessidades que precisa alcançar, ou que não é capaz de provê-las ou 

não opera de forma razoavelmente eficiente, não será sustentável. Também, como qualquer 

entidade, cooperativas são passiveis de abusos. Além disso, como todas as organizações 

associativas, e particularmente aquelas que atuam para os desfavorecidos, cooperativas 

também são vulneráveis a serem capturadas por elites que queiram usá-la em seu próprio 

proveito”
499

. 

Da mesma forma, Paul Singer opta pelas cooperativas em detrimento dos 

sindicatos, por entender que essas entidades são apropriadas para a representação de 
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trabalhadores assalariados, ao passo que aquelas permitem a organização de atividades 

econômicas desempenhadas pelos informais
500

. 

 

3.1. Formas de organização 

O debate em torno da organização dos trabalhadores informais por meio de 

cooperativas terá início com a análise das possíveis formas em que pode ocorrer. Existem 

cooperativas com os mais diversos fins. No presente estudo, em razão de serem as mais 

comuns entre os trabalhadores informais
501

, são examinadas as seguintes formas: (i) 

cooperativas de trabalho (e suas subespécies, de produção, de serviços e de mão de obra); e 

(ii) cooperativas de crédito, 

 

3.1.1. Cooperativas de trabalho 

As cooperativas de trabalho são as organizações em que os trabalhadores, por meio 

da conjugação de esforços, oferecem um bem ou uma mercadoria para terceiros. Esses 

trabalhadores poderiam atuar isoladamente, como autônomos, ou serem empregados de 

uma empresa. Contudo, optam por formar uma cooperativa com o intuito de conseguir 

usufruir de benefícios que são possíveis de serem obtidos em razão de a atuação ocorrer 

coletivamente. Individualmente, as dificuldades para obtê-los são maiores, pois as 

condições para negociá-los são menos favoráveis e porque deixa de haver 

compartilhamento de experiências acerca do trabalho desenvolvido pelos membros. 

Mark Levin entende que “as cooperativas de trabalho seriam uma forma de 

melhorar as condições de trabalho e de vida através da conversão de trabalhador 

assalariado em trabalhador por conta própria associado a outros trabalhadores na mesma 

condição. Todavia, de um modo geral, as cooperativas de trabalhadores (também chamadas 

de ‘cooperativas de produção’ ou ‘cooperativas de trabalho’) são constituídas para fins 

mais pragmáticos de geração e manutenção de (auto) emprego e renda. Esse tipo de 

cooperativas tendem a criar mais empregos por unidade de produto e a exigir menos capital 

para a criação de cada emprego do que empresas tipicamente capitalistas”
502
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As cooperativas de trabalho analisadas no presente item são as seguintes: (i) 

cooperativas de produção; (ii) cooperativas de serviços (nessas duas os trabalhadores 

possuem equipamentos para produzir ou oferecer o bem ou a mercadoria a que se 

propõem, sendo que, segundo Stirling Smith, os trabalhadores que desejam constituir uma 

cooperativa de produção ou de serviços precisam ter: um produto ou um serviço que 

terceiros queiram obter; membros aptos a produzir ou comercializar o bem oferecido; 

recursos - financeiros, técnicos e instrumentais - para estarem em condições de oferecê-lo; 

e comprometimento, entre os membros, para obterem sucesso
503

); e (iii) cooperativas de 

mão de obra. 

Por fim, cabe mencionar que parte da doutrina considera cooperativas de trabalho e 

cooperativas de mão de obra como sinônimos
504

. Contudo, entendemos que as cooperativas 

de trabalho abrangem as de produção, de serviços e de mão de obra
505

, sendo a legalidade 

dessa última muito questionada. 

 

3.1.1.1. Cooperativas de produção 

As cooperativas de produção são as organizações em que os trabalhadores, ao 

possuírem instrumentos profissionais, tais como máquinas e equipamentos, fabricam 

determinados produtos que são demandados por terceiros. Facilidades dos esforços 

comuns, como a possibilidade de obter insumos para a fabricação dos produtos com preços 

menores e o aproveitamento das habilidades de cada um dos membros são vantagens 

encontradas em decorrência da formação da cooperativa de produção. 

Como exemplo, mencionamos o caso de informais que compõem uma cooperativa 

de artesãs e costureiras. As trabalhadoras, nesses casos, possuem o material necessário para 

o oferecimento do produto, que é a fabricação ou a manutenção de peças de roupas, e 

realizam essa atividade para uma série de consumidores. A cooperativa deve ser autônoma 

em face de seus clientes e seu principal objetivo é obter as melhores condições para vender 

a produção realizada pelas artesãs e costureiras. Há um exemplo de cooperativa nesses 

moldes na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro
506
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3.1.1.2. Cooperativas de serviços 

As cooperativas de serviços são as organizações em que os trabalhadores oferecem 

certos serviços que são requisitados por terceiros, por meio dos insumos técnico-

profissionais que dispõem. Proveitos dos esforços comuns, como a facilitação da 

estruturação da oferta do bem para potenciais clientes e o aproveitamento do conhecimento 

de cada membro sobre a comercialização de determinado bem são benefícios advindos da 

criação da cooperativa de serviços. 

Para exemplificá-las, podemos destacar as cooperativas de comerciantes 

autônomos, que são criadas para que existam condições de trabalho adequadas, 

especialmente quando atuam em espaços públicos, permitindo-lhes negociar a regulação 

desses locais com as autoridades públicas. Nesses moldes, cabe apontar a Cooperativa dos 

Vendedores Ambulantes do Parque do Ibirapuera e outros Logradouros Públicos do Estado 

de São Paulo (COOPEVAPILPESP). Ainda, é importante mencionar as cooperativas de 

catadores de material reciclável que, ao eliminar os intermediários, conseguem vender o 

fruto de seu trabalho por um preço maior. Podemos citar como exemplo a Cooperativa de 

Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais reaproveitáveis (Coopmare) de São 

Paulo. 

 

3.1.1.3. Cooperativas de mão de obra 

As cooperativas de mão de obra são organizações em que os trabalhadores, não 

possuindo nenhum instrumento profissional ou meio de produção, disponibilizam a 

terceiros a mão de obra de seus integrantes. Segundo Cícero Virgulino Silva Filho, “têm 

por objetivo único a colocação da mão de obra ociosa de seus associados no mercado de 

trabalho, sendo essa colocação o interesse e a necessidade dos cooperados que devem ser 

atendidos e supridos pela cooperativa”
507

. Para Jorge Luiz Souto Maior, “têm mesmo por 

objetivo a prestação de serviços a terceiros, serviços esses que podem ser simples obras ou 

tarefas determinadas, que em última análise, são elementos da relação de emprego, como 

atualmente concebida”
508

. 

Portanto, nas cooperativas de mão de obra, os trabalhadores, ao possuírem apenas 

suas forças de trabalho, oferecem-nas a tomadores de serviços. Cabe pontuar que o debate 
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acerca da possibilidade de criação de cooperativas de mão de obra é polêmico. Há autores 

que defendem a sua constituição, sob o argumento de que permite a geração de 

empregos
509

, ao passo que há outros que são contra a sua formação, por fraudarem o direito 

do trabalho
510

. Essa questão é abordada na análise das possibilidades jurídicas para a 

criação de cooperativas de trabalhadores informais no Brasil. 

 

3.1.2. Cooperativas de crédito 

As cooperativas de crédito são organizações constituídas por pessoas em que o 

objetivo é, por meio de contribuições dos cooperados e da gestão voltada para a satisfação 

de seus interesses, a possibilidade de obter crédito ou empréstimos com taxas de juros 

inferiores às cobradas no mercado. As cooperativas de crédito, dependendo de sua 

estrutura, também podem oferecer outros serviços a seus associados, como educação 

financeira (maneiras de poupar o dinheiro, formas de como aplicar a renda, dentre outras). 

No caso dos informais, os associados contribuem com quantias baixas de dinheiro, tendo 

em vista que a maioria é pobre. 

A importância para os informais de cooperativas de crédito pode ser muito grande. 

O acesso ao crédito, por parte desses trabalhadores, não é simples nem fácil. A ausência de 

registro, a mobilidade da ocupação desenvolvida, a insegurança de renda, dentre outros 

elementos, são fatores que criam obstáculos para a obtenção de crédito nos bancos 

comerciais. Ao mesmo tempo, há situações em que a necessidade para tanto é urgente: seja 

para o autônomo que pretende dar início ao seu comércio ou deseja melhorar ou realizar a 

manutenção de algum ponto da sua atividade, seja para o empregado sem registro que 

precisa de crédito para uma situação imprevista, como uma inadiável compra de 

medicamentos
511

. 

Para exemplificar uma cooperativa de crédito voltada para os informais, 

mencionamos a SEWA Bank. Trata-se de uma cooperativa vinculada à Self-Employed 

Women Association, um sindicato que representa as mulheres informais na Índia. Em 

2007-2008, a cooperativa possuía mais de 360.000 associadas, sendo que nesse período 

                                                 
509

FERRARI, Irany; AFFONSO, Georgia Cristina. Cooperativas de trabalho: existência legal. 2. ed. São 

Paulo: LTr, 2002. p. 59. 
510

SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Cooperativas de trabalho, cit., p. 1061; CARELLI, Rodrigo de Lacerda. op. 

cit., p. 47-49; MELO, Raimundo Simão de. Cooperativas de trabalho: modernização ou retrocesso? Revista 

do TST, Brasília, v. 68, n. 1, p. 146, jan./mar. 2002. 
511

SMITH, Stirling. op. cit., p. 58. 



185 

 

 

promoveu mais de 100.000 empréstimos. Possui foco na cessão de microcrédito e políticas 

voltadas para lidar adequadamente com mulheres pobres
512

. 

 

3.2. Os princípios do cooperativismo e os trabalhadores informais 

Aponta-se como surgimento do movimento cooperativo contemporâneo a 

constituição da Rochdale Society of Equitable Pionner (Inglaterra) em dezembro de 1844. 

Fundada por um grupo de 28 artesãos para enfrentar as más condições de trabalho e os 

baixos salários pagos à época, esses trabalhadores optaram por criar uma cooperativa de 

consumo, que posteriormente ampliou suas atividades
513

. 

Na formação da mencionada cooperativa, foram elencados sete princípios que 

orientaram a atuação dos cooperados e que posteriormente foram considerados próprios de 

todo o movimento cooperativista: (i) adesão livre; (ii) controle democrático; (iii) devolução 

do excedente; (iv) juros limitados ao capital; (v) neutralidade política; (vi) vendas 

realizadas em espécie e à vista; e (vii) fomento do ensino
514

. 

No ano de 1895, foi criada a Aliança Cooperativa Internacional (ACI), que adotou 

como princípios os estabelecidos em Rochdale. Posteriormente, foram feitas três revisões 

em Congressos realizados em 1937 (Paris), 1966 (Viena) e 1995 (Manchester). 

Atualmente, a ACI considera que “os princípios cooperativistas são as diretrizes pelas 

quais as cooperativas colocam seus valores em prática. 1º Princípio - associação aberta e 

voluntária: as cooperativas são organizações voluntárias, abertas a todas as pessoas capazes 

de usar seus serviços e dispostas a aceitar as responsabilidades da associação, sem 

discriminação de gênero, social, racial, política ou religiosa; 2º Princípio - controle 

democrático dos membros: as cooperativas são organizações democráticas, controladas por 

seus membros, que participam ativamente no estabelecimento de suas diretrizes e na 

tomada de decisões. Homens e mulheres que atuam como representantes eleitos são 

responsáveis perante os associados. Nas cooperativas primárias, os membros têm iguais 

direitos de voto (um membro, um voto) e as cooperativas de outros âmbitos também se 

organizam de forma democrática; 3º Princípio - participação econômica dos membros: os 
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membros contribuem equitativamente e, controlam democraticamente, o capital da 

cooperativa. Pelo menos parte desse capital é propriedade comum da cooperativa. Os 

membros normalmente recebem compensação limitada, se houver, ao capital subscrito 

como condição para associação. Os membros alocam os excedentes para os seguintes 

propósitos: desenvolvimento da cooperativa, possivelmente estabelecendo reservas, parte 

das quais deve ser indivisível; beneficiando seus membros na proporção de suas transações 

com a cooperativa; e auxiliando outras atividades aprovadas pelos associados; 4º Princípio 

- autonomia e independência: as cooperativas são autônomas, organizações de autoajuda 

controlada por seus membros. Se celebram acordos com outras organizações, incluindo 

governos, ou há ingresso de capital por meio de fontes externas, isso é realizado em 

condições que permitam o controle democrático por seus membros e mantenha a 

autonomia da cooperativa; 5º Princípio – educação, treinamento e informação: as 

cooperativas promovem educação e treinamento para seus membros, representantes eleitos, 

gestores e empregados, para que possam contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

das cooperativas. Informam o público em geral, em especial jovens e formadores de 

opinião, sobre a natureza e os benefícios das cooperativas; 6º Princípio – cooperação entre 

as cooperativas: as cooperativas atendem seus membros com maior efetividade e 

reforçando o movimento cooperativista trabalhando em conjunto por meio das estruturas 

local, nacional, regional e internacional; 7º Princípio – preocupação com a comunidade: as 

cooperativas trabalham para o desenvolvimento sustentável de suas comunidades por meio 

das diretrizes aprovadas por seus membros”
515

. Tais princípios estão previstos no art. 6º do 

Estatuto da ACI. 
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Segundo Maria Cristina Cacciamali e Diego León Ríos Cortés, “os princípios 

cooperativos compreendem de forma inequívoca o propósito de se criar condições 

materiais e jurídicas para que cidadãos possuidores apenas de sua capacidade ou força de 

trabalho, ou desta e de algum pequeno capital representado em conhecimentos, 

instrumentos de trabalho ou dinheiro, se associem para construir empresa. E, a partir dela, 

gerar seus próprios empregos e construir um princípio de bem-estar para si e suas famílias. 

Esses ideais reafirmam de maneira expressa a natureza cooperativa, comunitária, 

autocriadora e autônoma da forma cooperativa de organização da atividade econômica”
516

. 

Os princípios mencionados estão presentes em previsões legais sobre cooperativas no 

Brasil. O tema é abordado na subseção que trata das condições jurídicas para criação de 

cooperativas de trabalhadores informais no país. 

Cabe destacar que os princípios colocados como balizas para a ação das 

cooperativas, desde que concretizados e observados por seus associados, são fomentadores 

da organização dos informais. A associação aberta e voluntária estimula o agrupamento 

conforme as habilidades e necessidades desses trabalhadores. O controle democrático 

permite que seus integrantes determinem as diretrizes conforme a conjuntura existente em 

um dado momento e conforme suas necessidades. A participação econômica possibilita a 

retirada de valores conforme o volume de atividades desempenhadas pelos associados, e 

igualitariamente quando ocorrer excedente, fato que estimula a ativação nos projetos 

desenvolvidos pela cooperativa, assim como garante um ingresso mínimo de renda a todos 

os integrantes quando houver sobras. 

A autonomia e independência criam condições para que os informais tomem as 

decisões sobre os rumos da cooperativa sem interferência externa, assim como acerca das 

alianças que decidirem estabelecer. A educação, formação e informação são instrumentos 

que esses trabalhadores podem utilizar para melhorar a capacitação profissional dos 

associados da cooperativa, assim como criar empatia com a opinião pública, de forma a 
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fortalecer a imagem da organização perante a sociedade e atrair mais trabalhadores para a 

entidade. 

A cooperação entre cooperativas parte do pressuposto que o intercâmbio de 

experiências e a ação conjunta dessas organizações fortalecem a sua atuação, seja em 

benefício de seus associados, seja na promoção do cooperativismo. No caso dos informais 

é importante que esse princípio se concretize, pois permite a superação de situações de 

isolamento das cooperativas. A cooperação, por meio de alianças e redes de cooperativas 

de informais, viabiliza uma utopia real “porque é suficientemente radical para não se 

conformar com a regulamentação do mercado sem alterar a divisão entre capital e trabalho, 

e suficientemente real para ser viável nas condições do mercado contemporâneo”
517

.  

Finalmente, a preocupação com a comunidade é uma questão relevante para esses 

trabalhadores, pois em muitos casos as cooperativas surgem a partir da convivência no 

local em que prestam serviços. Dessa forma, a existência de diretrizes que permitam o 

desenvolvimento conjunto de ambos é importante para a integração e o compartilhamento 

de demandas entre a cooperativa e a comunidade. 

 

3.3. As concepções de cooperativismo 

A análise das concepções de cooperativismo a seguir tem por objetivo colocar que, 

mesmo ao partir de princípios comuns de atuação, existem possibilidades de se pretender 

atingir fins diversos. A concepção tradicional lastreada pela visão de Diva Benevides 

Pinho e a concepção popular, balizada pelo pensamento de Paul Singer, são os objetos de 

estudo
518

. 

Em que pese a divisão das concepções de cooperativismo, realizada nesse trabalho 

para melhor compreender os distintos objetivos almejados com a organização de 

cooperativas, cumpre mencionar que não se tratam de modelos estanques e sem variações. 

Segundo Jacob Carlos Lima, “as duas vias não são retas, e uma série de voltas e 
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empecilhos variados impede de vê-las em sua multiplicidade”
519

. Portanto, as concepções 

apresentadas não devem ser entendidas de forma hermética. 

Por fim, cabe mencionar os problemas existentes para organizar os trabalhadores 

em cooperativas, independentemente da concepção adotada. Segundo Jacob Carlos Lima, 

as seguintes questões constituem obstáculos: (i) a cultura individualista existente na 

sociedade dificulta a adesão às cooperativas por razões solidárias e coletivas; (ii) a cultura 

do assalariamento, identificada com o acesso aos direitos de cidadania e a divisão do 

trabalho (ainda que mitigada com o toyotismo), dificulta a concretização da autogestão 

pelos cooperados; (iii) a participação e o estímulo à democracia interna não são prioridades 

das cooperativas quando são constituídas; (iv) há dificuldade de apreensão dos princípios, 

o que fica evidente em situações nas quais, mesmo com cursos prévios sobre os valores do 

cooperativismo, a organização que ocorre na prática é hierarquizada; e (v) a compreensão 

de que todos os trabalhadores são proprietários da cooperativa não é facilmente 

assimilada
520

. 

Apesar dos problemas colocados, não se quer sugerir a inviabilidade do 

cooperativismo. Contudo, há necessidade de se ter ciência das dificuldades apontadas, para 

que a organização de cooperativas e o fomento de uma cultura associativa e solidária 

ocorram sem ignorar a realidade. 

 

3.3.1. A concepção tradicional 

A concepção tradicional do cooperativismo realiza o debate sobre as cooperativas e 

suas formas de organização dentro da lógica da economia de mercado. Ou seja, a 

cooperativa deve atuar, organizar-se, aplicar os princípios cooperativistas e pautar suas 

relações internas e externas sob os preceitos do modo de produção predominante. 

Denominado também de novo cooperativismo, encontra no pensamento de Diva Benevides 

Pinho uma de suas principais expressões. Parte da crítica à aplicação do cooperativismo 

rochdaleano utópico, em que se reforçam as questões doutrinárias e morais e se mitigam os 

aspectos empresariais das cooperativas. 

A autora não nega a importância da existência da doutrina e da utopia no 

desenvolvimento das cooperativas, seja para a observância dos mencionados princípios nas 
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atividades da organização, seja para a manutenção da elaboração de metas sociais a serem 

atingidas pelos cooperados. Contudo, destaca que há um componente racional e científico 

que privilegia questões econômicas e administrativas. Tal componente, se não deve ser o 

único considerado na constituição de uma cooperativa, precisa estar presente, de forma a 

permitir o desenvolvimento econômico dessa organização. Ignorar essa ponderação 

equivaleria a tornar as cooperativas marginais nos espaços econômicos em que atuam, 

especialmente nos países em desenvolvimento
521

. 

No caso do Brasil, Diva Benevides Pinho afirma que o cooperativismo se 

desenvolveu no país sob os auspícios dos Princípios de Rochdale. Contudo, identifica uma 

tendência contínua no cooperativismo de partir da premissa de “uma empresa democrática 

voltada para a eficácia e distanciada das preocupações doutrinárias”
522

. A autora entende 

que essa visão não é adequada, mas que decorre da inquietude do cooperado em lidar 

conjuntamente com as questões relacionadas ao aspecto doutrinário da entidade, os 

elementos empresariais e a competição que enfrenta em face de outras empresas. A 

construção do que Diva Benevides Pinho chama de novo cooperativismo advém da 

tentativa ao conjugar esses elementos, que também devem considerar a realidade 

socioeconômica, política e cultural existente no país. 

As principais reivindicações dos dirigentes de cooperativas que defendem o 

mencionado modelo de cooperativismo são as seguintes: (i) elaboração de um novo 

modelo cooperativista, com novos princípios e lei sobre a matéria; (ii) autogestão 

cooperativa, sem a interferência externa na tomada de decisões; (iii) sistema de crédito 

cooperativo, com a articulação e integração entre as organizações existentes; (iv) maior 

capital social e redução dos fundos indivisíveis, para evitar o desvio da produção e a falta 

de capital de giro
523

. 

Por sua vez, os cooperados pleiteiam: (i) participação efetiva nas decisões do 

movimento cooperativo; (ii) correção do capital social; (iii) colocar o patrimônio das 

cooperativas em nome dos associados; (iv) diminuição das reservas, para valorizar as 

cotas-partes dos associados; (v) posicionamento político das cooperativas, para obter 

benefícios por meio do exercício de pressão
524

. 
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Ao analisar o teor das demandas, tanto dos dirigentes do movimento cooperativo, 

como dos cooperados, Diva Benevides Pinho afirma que “a conclusão que se tira dessas 

reivindicações é a confirmação de que as cooperativas brasileiras entram decididamente na 

fase empresarial não-rochdaleana, concentrando suas atividades na eficácia administrativa. 

A preocupação com a gestão democrática, porém, possibilita a manutenção dos valores de 

autenticidade do Cooperativismo e da vocação humanista das cooperativas brasileiras. 

Pode-se, então, dizer que quando os cooperativistas brasileiros defendem a eficácia 

empresarial com gestão democrática, estão construindo empresas que são ao mesmo tempo 

economicamente viáveis e influentes no plano social”
525

. 

Portanto, verifica-se que o que se denomina como cooperativismo tradicional ou 

novo cooperativismo tem a preocupação em tornar a cooperativa uma empresa capaz de 

competir no mercado. Contudo, para que não seja descaracterizada, ressalta-se a 

importância da manutenção dos mecanismos de democracia interna, de forma a permitir a 

participação dos associados na gestão da entidade. Ainda, percebe-se que, ao focar na 

capacidade de competição da cooperativa, pressupõe-se que os espaços econômicos em 

que essa irá atuar são idênticos ou semelhantes aos das empresas privadas e não os espaços 

relegados pela organização capitalista. 

 

3.3.2. A concepção popular 

A concepção popular de cooperativismo é comumente associada aos preceitos da 

economia solidária. Pretende ser uma alternativa de organizar a produção, ao valorizar a 

autogestão da cooperativa e a solidariedade entre os cooperados e, simultaneamente, 

afastar e negar os elementos relacionados às organizações capitalistas, especialmente 

quando se tratam de questões internas à organização
526

. Há enfoque no aspecto doutrinário 
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das cooperativas a partir de uma leitura com viés marxista sobre o papel dessas 

organizações. Também denominado de cooperativismo solidário, tem no pensamento de 

Paul Singer um de seus principais expoentes. 

Aponta-se o surgimento da economia solidária no início do século XIX, como 

reação às condições de trabalho e à oferta de trabalho existentes à época. Nesse contexto, 

os trabalhadores, por meio de cooperativas, organizavam-se objetivando retomar o trabalho 

e a autonomia econômica. Essas organizações observavam princípios do movimento 

operário, como democracia e igualdade, relacionados ao socialismo
527

. 

Há negação da divisão entre trabalho e propriedade dos meios de produção, pois os 

cooperados desempenham ambas as funções. Além disso, não há desproporção na divisão 

da propriedade da empresa, tendo em vista que as cotas de cada cooperado são iguais, o 

que permite que todos tenham o mesmo poder de decisão quanto às diretrizes a serem 

estabelecidas pela cooperativa. É importante mencionar que o aspecto do trabalhador como 

proprietário da empresa é colocado de forma secundária e é pontuado para demonstrar a 

igualdade existente entre os cooperados nas cooperativas. O que se pretende é maximizar a 

quantidade e a qualidade do trabalho e não do lucro, dado que a receita obtida é dividida 

conforme às cotas de cada associado
528

. 

Segundo Paul Singer, o excedente anual das cooperativas é dividido da seguinte 

forma: (i) reinvestimento, em fundos indivisíveis, que são geridos coletivamente pelos 

cooperados; (ii) acréscimo, de forma equitativa, do valor de cada cota-parte dos 

associados; (iii) aplicação em fundos sociais (por exemplo, de educação, de cultura, etc.); 

(iv) partilha entre os membros, conforme critérios por eles estabelecidos. Dessa forma, o 

autor pretende indicar que o diferencial das cooperativas imbuídas pelos valores da 

economia solidária é que não há lucro, pois “o capital da empresa solidária não é 

remunerado, sob qualquer pretexto, e por isso não há lucro, pois este é tanto jurídica como 

economicamente o rendimento proporcionado pelo capital”
529

. 

O exercício permanente dos valores da economia solidária é de extrema 

importância, seja para a manutenção da prática da democracia, da solidariedade e da 

igualdade na cooperativa, seja para que a sua observação não seja relegada a um segundo 
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plano, conforme estabelece Paul Singer
530

. O autor entende que “a economia solidária 

compõe-se das empresas que efetivamente praticam os princípios do cooperativismo, ou 

seja, a autogestão. Ela faz parte, portanto, da economia cooperativa ou social, sem no 

entanto confundir-se com as cooperativas que empregam assalariados. Na realidade, a 

grande maioria das empresas apresenta graus muito variados de autogestão, não apenas de 

cooperativa para cooperativa, mas para a mesma cooperativa em diferentes momentos”
531

. 

A prática do cooperativismo a partir da autogestão e distribuição coletiva das 

receitas obtidas pelas cooperativas, assim como da solidariedade entre os cooperados, pode 

ser compreendida como uma ação política, na medida em que seus objetivos são a proteção 

e a mudança social
532

. 

Cabe ainda mencionar o papel desempenhado pelas Incubadoras das Cooperativas 

Populares na promoção da economia solidária. Concebidas pelas universidades, as 

Incubadoras auxiliam as cooperativas das seguintes formas: (i) prestação de assessoria 

(jurídica, comercial, técnica, dentre outras); (ii) divulgação dos princípios do 

cooperativismo entre as organizações interessadas; (iii) ajuda na estruturação da atividade 

da cooperativa, seja essa de produção, de serviços ou de consumo; (iv) procura por 

mercados em que a cooperativa possa se inserir economicamente
533

. 

Raquel de Oliveira Barreto e Ana Paula Paes de Paula sintetizam a questão de 

forma apropriada, ao afirmarem que “a economia solidária se apresenta como uma 

alternativa a essa sociedade dominada pelos princípios do mercado. A consciência por 

parte dos indivíduos das armadilhas criadas pela economia capitalista poderia culminar no 

surgimento de empreendimentos solidários originais, ou seja, aqueles que funcionam de 

acordo com a proposta da Economia Solidária. Tal proposta passa certamente pela ideia de 

que a existência humana não se resume à atuação enquanto agente organizacional, mas 

compreende aspectos muito mais profundos e substantivos dos indivíduos. Porém, o 

caminho para se alcançar sucesso nesse tipo de empreendimento envolve a conscientização 
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acerca desses fatores, tornando essa questão muito mais complexa do que simplesmente 

posicionar-se como espectador, ou seja, exige mudanças significativas dos indivíduos”
534

. 

Finalmente, colocamos que a concepção popular sobre as cooperativas nos parece 

interessante em face do propósito de organizar os informais. A organização de 

cooperativas a partir da perspectiva da autogestão, em que valores como a democracia, a 

igualdade e a solidariedade ocupam papel de relevo, possui maior impacto para esses 

trabalhadores, pois não os consideram apenas como agentes econômicos, mas também 

como agentes com potencial transformador da realidade socioeconômica em que estão 

inseridos. Além disso, também auxilia nesse intento o tratamento igualitário das 

características sociais e econômicas das cooperativas. Ainda, cabe destacar que o enfoque 

exclusivo da atuação eficaz da cooperativa em um ambiente de competição com demais 

organizações capitalistas é inadequado, seja em razão da baixa qualificação profissional de 

expressiva parcela dos informais, o que os deixa em grande desvantagem, seja pelo fato 

desses trabalhadores (especialmente os autônomos) ocuparem espaços econômicos 

intersticiais e subordinados à produção capitalista. 

 

3.4. As organizações internacionais e as cooperativas de trabalhadores informais 

A organização e a atuação coletivas dos trabalhadores informais por meio de 

cooperativas também é objeto de análise de entidades internacionais que tratam do 

cooperativismo e da economia informal. A criação de projetos e a elaboração de 

documentos são alguns dos focos das organizações internacionais a respeito do tema. 

 

3.4.1. ACI 

A Aliança Cooperativa Internacional é a entidade de representação internacional do 

movimento cooperativista. Fundada em 1895, a ACI se pautou pela preocupação de 

promover debates sobre as cooperativas de consumo, relegando a um segundo plano outras 

formas, como as cooperativas de produção. Diva Benevides Pinho afirma que isso ocorreu 

em função de disputas prévias à constituição da Aliança, que colocou de lados opostos 

ingleses e franceses, com a prevalência dos primeiros sobre os segundos na definição 
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acerca das prioridades da ACI
535

. O art. 6º do Estatuto da entidade define a cooperativa 

como “uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para atingir suas 

aspirações e objetivos econômicos, sociais e culturais, por meio de uma empresa 

controlada democraticamente e de propriedade comum”. 

A ACI não possui uma atuação de destaque no que toca aos informais. A única 

entidade filiada à ACI
536

 que declaradamente trata desses trabalhadores é a WIEGO 

(Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing), sediada em Londres. Essa 

entidade é uma rede de pesquisa global que analisa formas de melhorar as condições das 

mulheres inseridas na economia informal, das quais as entidades cooperativas podem ser 

associadas. O Syndicoop, projeto que articula a ação sindical e cooperativa em relação aos 

informais e do qual a ACI atua como parceira, é iniciativa do Escritório para Atividades de 

Trabalhadores e do Setor de Cooperativas, ambos da OIT, e é tratado no próximo item. 

 

3.4.2. OIT 

O primeiro instrumento normativo sobre cooperativas da OIT, a Recomendação n. 

127, foi aprovado em 1966 e tratava do papel das cooperativas no progresso econômico e 

social dos países em vias de desenvolvimento. Posteriormente esse instrumento foi 

atualizado e, em 2002, foi aprovada a Recomendação n. 193, que aborda a promoção das 

cooperativas. 

O art. 2º da Recomendação n. 193 estabelece que “o termo ‘cooperativa’ significa 

associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para atender a suas 

necessidades e aspirações comuns, econômicas, sociais e culturais, por meio de 

empreendimento de propriedade comum e de gestão democrática”. O art. 3º coloca que o 

incentivo à promoção de cooperativas deve ocorrer com base: (i) “nos princípios 

cooperativos de autoajuda, espírito de responsabilidade, igualdade, equidade e 

solidariedade, bem como nos princípios éticos de honestidade, transparência, 

responsabilidade social e interesse por outros” (alínea a); e (ii) nos princípios do 

cooperativismo elaborados pelo Congresso de Manchester de 1995 da ACI, já 
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mencionados acima (alínea b). A OIT reitera os princípios consagrados pela ACI, ao 

conjugar os sete preceitos como valores que são considerados pressupostos da atuação 

cooperativa pela Aliança
537

. 

É importante destacar que há menção direta aos trabalhadores informais nessa 

Recomendação, quando o art. 9º dispõe que “os governos deveriam promover o importante 

papel das cooperativas na transformação de atividades de sobrevivência frequentemente 

marginais (às vezes chamadas de ‘economia informal’) em trabalho legalmente protegido e 

plenamente integrado no contexto da vida econômica”. 

O projeto Syndicoop – Poverty reduction among unprotected informal economy 

workers through trade union-cooperative joint action (Syndicoop – Redução da probreza 

entre os trabalhadores da economia informal desprotegidos por meio de uma ação conjunta 

sindicatos-cooperativas) teve duração de março de 2004 a abril de 2006. Idealizado pelo 

Escritório para Atividades de Trabalhadores e pelo Setor de Cooperativas, ambos da OIT, 

o projeto envolveu ainda a ACI e a CIOSL (Confederação Sindical das Organizações 

Sindicais Livres). Atuou no Quênia, Ruanda, Uganda e Tanzânia, sendo que os principais 

objetivos, que foram tratados de forma interligada, eram: (i) reforçar a capacidade dos 

sindicatos e cooperativas organizarem os trabalhadores informais; (ii) reduzir a pobreza 

por meio da melhoria das condições de trabalho e vida dos informais e da criação de 

oportunidades de trabalho decente; e (iii) ampliar o número de estudos sobre estratégias de 

redução da pobreza nesses países
538

. 

A avaliação final do projeto entendeu que foram dadas condições para que os 

sindicatos e as cooperativas organizassem os informais, especialmente por meio do 

trabalho em conjunto. Além disso, concluiu-se que essas entidades possuem capacidade de 

criar e implementar seus próprios programas para melhorar a capacidade de interlocução e 

organização com esses trabalhadores
539

. 

Finalmente, cabe pontuar a existência do COOP – Cooperating Out Of Poverty, que 

é uma campanha promovida em conjunto pelo Setor de Cooperativas da OIT com a ACI, 

em que o objetivo colocado é o desenvolvimento do papel e da contribuição das 
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cooperativas na redução da pobreza, por meio da divulgação de experiências de êxito
540

. 

Existe preocupação com os informais nessa campanha, tendo em vista que a questão dos 

trabalhadores informais, em muitos casos, perpassa o enfrentamento da redução da 

pobreza. 

 

3.5. As possibilidades jurídicas para criação de cooperativas de trabalhadores 

informais no Brasil 

A presente subseção trata das possibilidades jurídicas para a criação de 

cooperativas de trabalhadores informais no Brasil. Para tanto, são analisados os principais 

dispositivos legais brasileiros sobre o tema. Posteriormente, é feito um estudo sobre a 

ocorrência de fraudes na constituição dessas organizações, em especial no tocante à 

situação das cooperativas de mão de obra. Finalmente, são colocadas as propostas 

existentes com objetivo de aperfeiçoar as cooperativas de trabalho. 

 

3.5.1. Os dispositivos legais 

Os principais dispositivos legais do ordenamento jurídico brasileiro que tratam do 

cooperativismo são os seguintes: (i) a Constituição Federal; (ii) o Código Civil; e (iii) a Lei 

n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971. O conteúdo desses diplomas é tratado adiante. 

 

3.5.1.1. Constituição Federal 

A Constituição Federal prevê a livre constituição de cooperativas, assim como a sua 

promoção por meio legal. O inciso XVIII do art. 5º estabelece que “a criação de 

associações e, na forma de lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada 

a interferência estatal em seu funcionamento”. Ademais, o parágrafo 2º do art. 174 dispõe 

que “a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo”. 

A tutela constitucional do cooperativismo garante a formação de cooperativas sem 

que haja a possibilidade do Estado se imiscuir nos assuntos internos dessas organizações. 

Tal previsão é de grande importância para que os informais criem as cooperativas 

conforme seus interesses, observando os preceitos legais, e reiterem o 4º princípio 

cooperativo abordado na subseção 3.2 desse capítulo, que versa sobre autonomia e 
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independência. Ainda, cabe mencionar que as cooperativas foram consideradas como 

agentes da ordem econômica e financeira, ao se estabelecer o incentivo à sua constituição 

no Capítulo I do Título VII da Constituição Federal. 

 

3.5.1.2. Código Civil 

As cooperativas são sociedades simples, conforme prevê o parágrafo único do art. 

982 do Código Civil (Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002). Suas características são as 

seguintes, nos termos do art. 1.094: (i) variabilidade, ou dispensa do capital social; (ii) 

concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, 

sem limitação de número máximo; (iii) limitação do valor da soma de cotas do capital 

social que cada sócio poderá tomar; (iv) intransferibilidade das cotas do capital social a 

terceiros estranhos à cooperativa (mesmo que por herança); (v) quorum, para assembleia 

geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião, e não no 

capital social representado; (vi) direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha 

ou não capital na sociedade, e qualquer que seja o valor de sua participação; (vii) 

distribuição dos resultados, proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio 

com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital realizado; e (viii) 

indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da 

sociedade.  

Das previsões mencionadas, notamos a reafirmação do 1º, 2º e 3º princípios 

cooperativistas, que tratam da associação aberta e voluntária (item ii), do controle 

democrático pelos membros (itens v e vi) e da participação econômica dos membros (itens 

iii, vii e viii). 

O Código Civil ainda trata da responsabilidade dos cooperados. O art. 1.095 

estabelece que pode ser: (i) limitada, em que o sócio responde somente pelo valor de suas 

cotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua 

participação nas mesmas operações; ou (ii) ilimitada, em que o sócio responde solidária e 

ilimitadamente pelas obrigações sociais. 

Por fim, é importante mencionar que apesar de regular alguns aspectos das 

cooperativas, o Código Civil faz referência a lei especial, que é a Lei n. 5.764/71, tratada 

no próximo subitem. Entretanto, também destaca no art. 1.096 que, nos casos em que a lei 

for omissa, aplicam-se as disposições relativas às sociedades simples, presentes no art. 997 
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e seguintes do Código Civil, desde que as peculiaridades das sociedades cooperativas 

sejam observadas. 

 

3.5.1.3. Lei n. 5.764/71 

A Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971, “define a Política Nacional de 

Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras 

providências”. A mencionada Política é compreendida como as iniciativas relacionadas ao 

sistema cooperativo. 

Há previsão dos seguintes temas no texto legal: (i) Política Nacional de 

Cooperativismo; (ii) sociedades cooperativas; (iii) objetivo e classificação das sociedades 

cooperativas; (iv) constituição (autorização de funcionamento e estatuto social); (v) livros; 

(vi) capital social; (vii) fundos; (viii) associados; (ix) órgãos gerais (assembleias gerais, 

assembleias gerais ordinárias, extraordinárias, órgãos da administração e conselho fiscal); 

(x) fusão, incorporação e desmembramento; (xi) dissolução e liquidação; (xii) sistema 

operacional das cooperativas (ato cooperativo, distribuição de despesas, operações das 

cooperativas, prejuízos e sistema trabalhista); (xiii) fiscalização e controle; (xiv) conselho 

nacional de cooperativismo; (xv) órgãos governamentais; (xvi) representação do sistema 

cooperativista; (xvii) estímulos creditícios; e (xvii) disposições gerais e transitórias.  

O art. 3º dessa lei estabelece que “celebram contrato de sociedade cooperativa as 

pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício 

de uma atividade econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro”. São sociedades 

de pessoas, de natureza jurídica civil e contratual, não sujeitas à falência e com o objetivo 

de prestar serviços diretamente a seus membros. Há affectio societatis entre os membros da 

cooperativa, uma vez que há necessidade de ânimo de pertencer à sociedade para integrá-la. 

O art. 4º coloca as características que distinguem as cooperativas das demais 

sociedades. Além das referidas no art. 1.094 do Código Civil, são mencionadas: a 

neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; a prestação de assistência 

aos seus associados, e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa; e 

área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, operações e 

prestação de serviços. 

As sociedades cooperativas, conforme o art. 6º, são: (i) as singulares, formadas por, 

pelo menos, 20 (vinte) pessoas físicas, sendo o ingresso de pessoas jurídicas admitido 
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excepcionalmente; (ii) as cooperativas centrais ou federações de cooperativas, constituídas 

por, no mínimo, três singulares, sendo a filiação individual permitida como exceção; (iii) 

confederações de cooperativas, formadas por, ao menos, três federações de cooperativas ou 

cooperativas centrais, da mesma ou de diferentes modalidades. As cooperativas são criadas 

em assembleia geral com a participação de seus fundadores e há necessidade de elaboração 

de estatuto social. 

O ato cooperativo, nos termos do art. 79, é considerado como aquele realizado entre as 

cooperativas e seus membros, entre os membros e entre cooperativas associadas, para a 

consecução de objetivos sociais. A realização desse ato não implica operação de mercado, nem 

contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Como exemplo, podemos mencionar a 

distribuição de sobras entre os membros da cooperativa. 

Sergio Pinto Martins afirma que os atos cooperativos podem ser divididos entre 

ato-fim e ato-meio. Para o autor, “ato-fim ou ato principal diz respeito às atividades 

principais da cooperativa. O ato-meio envolve situações entre a cooperativa e o mercado, 

mas podem ser essenciais da cooperativa. Dividem-se em: (a) ato auxiliar, como na compra 

de bens, equipamentos para o desenvolvimento das atividades da cooperativa; e (b) ato 

acessório, negócio acessório ou negócios secundários, quando a cooperativa compra os 

mesmos bens, porém para seu uso interno, quando vende bens imprestáveis do 

estabelecimento”
541

. 

No tocante ao regime trabalhista, o art. 90 da mencionada Lei pontua que inexiste 

relação de emprego entre a cooperativa e seus membros. Em face de seus empregados, as 

cooperativas se submetem às mesmas disposições trabalhistas e previdenciárias que as 

demais empresas. Ainda, cabe mencionar o parágrafo único do art. 442 da CLT, que dispõe 

que não há vínculo empregatício entre a cooperativa e seus sócios, assim como entre esses 

e os tomadores de serviços das cooperativas. 

A Lei n. 5.764/71 não dispõe exaustivamente sobre as espécies de cooperativas 

admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, apresentando em seu texto um rol 

meramente exemplificativo. Há apenas menção, e não definição, das seguintes 

modalidades: de crédito (art. 18, § 9º), de habitação (art. 18, § 9º), escolar (art. 19), de 

pesca (art. 29, § 2º), de eletrificação, de irrigação e telecomunicações (art. 29, § 3º), de 
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produtores rurais e extrativistas (art. 29, § 2º) e agrícolas (art. 18, § 9º). Essas menções 

tratam de situações particulares relacionadas a cada uma das espécies referidas. 

É importante frisar que não há impedimento de constituir cooperativas diversas das 

pontuadas em Lei, conforme previsão do art. 5º, ao estabelecer que “as sociedades 

cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, 

assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão 

‘cooperativa’ em sua denominação”. 

Finalmente, cabe colocar que o art. 105 coloca que a Organização das Cooperativas 

Brasileira, a OCB, é a sociedade civil responsável por representar todo o sistema 

cooperativo em âmbito nacional, e dispõe sobre suas competências enquanto órgão de 

cúpula. 

A adequação da Lei n. 5.764/71 para a criação de cooperativas é questionada por 

analistas do mercado de trabalho. Por exemplo, coloca-se que o texto legal, criado na 

ditadura militar para estimular o cooperativismo como forma de modernizar a agricultura, 

ao prever a necessidade de um número mínimo de 20 integrantes para a constituição de 

uma cooperativa, acaba por impedir a regularização de uma série de organizações com 

número de inferior de membros. Sandro Pereira Silva afirma que 39% dos 

empreendimentos de economia solidária estão na condição mencionada e sem registro 

formal, conforme pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Economia Solidária do 

Ministério do Trabalho e Emprego em 2005
542

. 

O autor também menciona que a legislação vigente sobre cooperativas não abrange 

as particularidades dos empreendimentos organizados a partir da perspectiva da economia 

solidária/popular, o que torna a Lei n. 5.764/71 insuficiente como instrumento de 

oferecimento de condições legais para a criação de cooperativas com essas 

características
543

. 

Ainda, cabe pontuar que a determinação legal de uma entidade única para 

representar os interesses cooperativos em todo o país pode causar problemas de 

legitimidade da Organização, tendo em vista a possibilidade de se deflagrarem conflitos 
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internos em razão das dificuldades em acomodar visões distintas sobre o cooperativismo 

em uma mesma entidade. 

 

3.5.2. A questão das fraudes 

A questão das fraudes está relacionada com a admissão legal das cooperativas de 

mão de obra, que são aquelas em que os trabalhadores, ao dispor apenas da sua força de 

trabalho, oferecem-na para tomadores. Nesses casos, os trabalhadores não dispõem dos 

fatores de produção ou de serviços.  

Inicialmente, é importante pontuar que a tentativa de utilizar as cooperativas como 

instrumento para reduzir os custos com mão de obra coincidem com o surgimento dessas 

organizações. Atualmente, as cooperativas identificadas como fraudulentas são 

denominadas de falsas cooperativas ou pelos neologismos “cooperfraudes”, 

“fraudoperativas”, “gadoperativas”, “coopergatos”, dentre outros
544

. 

Não existem divergências quanto ao tratamento jurídico a ser dado às entidades 

que, autodenominadas cooperativas, existem para fornecer mão de obra para empresa que, 

na prática, é quem organiza, controla e disciplina os supostos cooperados. Nesses casos, 

configurada a presença dos elementos do art. 3º que definem a relação de emprego na CLT, 

há fraude e deve ser aplicado o art. 9º do texto celetista, sendo os atos praticados 

considerados nulos
545

. Para ilustrar a situação, a Secretaria de Inspeção de Trabalho do 

Ministério do Trabalho e Emprego (SIT-MTE) aponta como exemplo a fraude nos termos 

mencionados quando há contratação de serviços por meio de cooperativa de ex-

empregados recém dispensados ou demissionários
546

. 

A polêmica ocorre em torno da possibilidade de atuação legal das cooperativas de 

mão de obra. Jorge Luiz Souto Maior é contrário não apenas às cooperativas de mão de 

obra, mas a todas cooperativas de trabalho. Segundo o autor, “a simples atividade de 
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prestar serviços a terceiros não se constitui necessidade cuja satisfação se possa fazer por 

intermédio de cooperativas, conceitualmente falando”
547

. 

Rodrigo Carelli analisa a situação a partir da distinção entre a intermediação de 

mão de obra e a terceirização. A primeira se identifica pelas seguintes caracterísiticas: (i) 

gestão da mão de obra pela contratante; (ii) falta de especialização da empresa contratada; 

(iii) meios para execução do trabalho da tomadora; (iv) realização da atividade de forma 

permanente dentro do estabelecimento da contratante, que fiscaliza o trabalho contratado; 

(v) valor do contrato com base no número de trabalhadores; (vi) prestação de serviços para 

apenas uma tomadora
548

. Já a terceirização “é a entrega de serviços a empresa 

especializada que melhor realizaria aquele serviço, concentrando a terceirizante naquilo 

que sabe fazer melhor”
549

. Essa seria admissível de ser realizada pela cooperativa, desde 

que não fosse caracterizada relação de emprego entre os cooperados e a tomadora, que a 

atividade realizada fosse especializada e não a principal desempenhada pela contratante e 

que o objeto do contrato entre a empresa e a cooperativa fosse a prestação do serviço. 

Rodrigo Carelli identifica a atuação da cooperativa na primeira situação, que é ilegal, na 

modalidade de mão de obra e na segunda, que é legal, na de trabalho
550

. A cooperativa não 

pode atuar na interposição de mão de obra, pois a única possibilidade admitida pela 

legislação trabalhista brasileira é no caso do trabalho temporário, em que se prevê a 

atuação de uma sociedade comercial nos termos do art. 4º da Lei n. 6.019/74, e não de uma 

sociedade civil, como é a cooperativa. 

A SIT-MTE entende como a possibilidade da cooperativa praticar terceirização nos 

seguintes casos: (i) atividade de vigilância, nos termos da Lei n. 7.102/83; (ii) atividades de 

conservação e limpeza; e (iii) serviços especializados relacionados com a atividade-meio 

do contratante. Ainda, a Secretaria coloca que “a entidade que vise apenas locar mão de 

obra não poderá se constituir na forma de cooperativa por não atender aos requisitos 

substanciais deste tipo de sociedade, mas tão-somente como empresa locadora de mão de 

obra, com as conseqüências legais, em especial a contratação de empregados para a 

prestação de serviços dentro das hipóteses permitidas pelo Enunciado n. 331 do TST”
551

.  
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Sergio Pinto Martins admite que a cooperativa desempenhe atividades relacionadas 

com a principal atividade da empresa. Entende que não poderia ser exercida de forma 

individualizada, dado que se caracterizaria o vínculo de emprego entre o cooperado e a 

contratante. Contudo, o autor afirma que “nada impede, a meu ver, a delegação para a 

cooperativa da atividade-fim da empresa, pois não existe proibição de terceirização na 

atividade-fim do empreendimento. O inciso II do art. 5º da Constituição estabelece que 

ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei”
552

. 

Cícero Virgulino Silva Filho, ao analisar as cooperativas de trabalho, identifica as 

seguintes possibilidades: (i) vinculação do cooperado por tempo indeterminado ao 

tomador, o que caracterizaria relação de emprego; (ii) prestação de serviço, pelo associado, 

de trabalho temporário (por exemplo, para a execução de obras ou tarefas determinadas), 

sendo que, dependendo de como ocorrer tal relação, pode-se caracterizar o vínculo 

empregatício entre o cooperado e o tomador de serviço; (iii) realização da simples 

empreitada, situação em que não haveria configuração de relação laboral. O autor 

compreende que a cooperativa de trabalho tem como objetivo a locação da mão de obra de 

seus integrantes
553

. 

Para o presente trabalho, adotamos o posicionamento externado por Rodrigo 

Carelli, tendo em vista a criação de oportunidades de trabalho aos informais. A 

possibilidade da fundação da cooperativa de mão de obra, ao invariavelmente culminar em 

fraude da relação de trabalho, não permite que esses trabalhadores vislumbrem mudar a 

situação em que estão inseridos e desrespeita os princípios da dupla qualidade e da 

retribuição pessoal diferenciada. Por outro lado, ao constituírem cooperativas de trabalho 

(seja de produção ou de serviços), os informais podem, por meio do exercício dos 

princípios cooperativistas, criarem perspectivas para melhorar a sua condição 

socioeconômica. 

 

3.5.3. As propostas para aperfeiçoar as cooperativas 

Paul Singer entende que a existência das cooperativas de mão de obra é apenas uma 

das vertentes da precarização do trabalho presente no Brasil. Não se trata apenas do 

comportamento das empresas, que buscam continuamente meios para diminuir os gastos 
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com o fator trabalho da produção, mas também dos trabalhadores, que não reivindicam os 

direitos que lhes são negados, em decorrência da situação do mercado de trabalho. 

As condições para alterar esse quadro se colocarão com o aumento do poder de 

negociação dos trabalhadores, o que ocorrerá mediante: (i) crescimento econômico e 

aumento da oferta de empregos; ou (ii) geração de postos de trabalho autônomo, de forma 

a diminuir o excesso de oferta de trabalho assalariado
554

. 

O autor entende que o trabalho autônomo possui vários atrativos, sendo em muitos 

casos mais interessante que a relação de assalariamento. Contudo, o fato dos direitos 

trabalhistas estarem associados apenas ao trabalhador inserido em uma relação de emprego 

faz com que a segunda opção seja menosprezada, seja pela não aplicação desses direitos, 

seja por não ser considerada digna. 

A solução proposta é a extensão dos direitos sociais a todos os trabalhadores, 

independentemente da forma pela qual o trabalho é exercido. Segundo Paul Singer, “é 

preciso considerar finalmente que os direitos sociais são na verdade direitos humanos no 

sentido de que constituem fundamentos da civilização democrática que a humanidade vem 

construindo nos últimos séculos. Constituem alicerces essenciais desta civilização que as 

pessoas não proprietárias de capital – e que portanto dependem de seu trabalho para viver e 

sustentar dependentes – não tenham que trabalhar até a exaustão, não sejam obrigadas a 

trabalhar sob risco, em condições perigosas para sua saúde, por remuneração inferior ao 

mínimo necessário para a satisfação de suas necessidades vitais básicas e assim por diante. 

Limitar estes direitos aos que têm empregador, enquanto uma maioria cada vez maior não 

o tem, equivale a negar estes direitos à maioria e torná-los privilégios de poucos”
555

. 

Finalmente, o autor ainda coloca que o financiamento da extensão dos direitos 

sociais a todos os trabalhadores adviria da socialização desse custo, com a desoneração da 

folha de pagamento, pois os empregadores não poderiam ser os únicos a arcar com esses 

valores. Ainda, haveria a necessidade de conscientizar os trabalhadores sobre a 

importância de não renunciar a esses direitos, de modo a impedir o enfraquecimento da 

exigência do seu cumprimento
556

. 
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Outra possibilidade é acompanhar sete diretrizes para mensurar a existência de 

trabalho decente nas cooperativas, apontadas pela Organização Internacional do Trabalho, 

relacionadas com seguranças, a saber: do mercado de trabalho (criação de oportunidades 

num contexto de elevado nível de emprego); do emprego (proteção contra dispensa, 

definição dos parâmetros de admissão e desligamento e estabilidade no emprego); nos 

ofícios (existência de um plano profissional ou de carreiras nas empresas); no emprego 

(relacionado à segurança e saúde no trabalho); para o desenvolvimento de competências 

(oportunidades de qualificação profissional); de renda (obtenção de renda suficiente para uma 

qualidade de vida apropriada); e de representação (direito à representação coletiva e de 

instituições de diálogo social). O instrumento para análise micro dessas diretrizes é 

denominado de Pesquisa de Segurança de Pessoas (PSP) e os dados coletados são 

sistematizados em um Índice de Trabalho Decente em nível micro (ITDm)
557

. 

Como exemplo de mensuração de trabalho decente, destacamos o estudo de 

cooperativas de limpeza sediadas em Medellín e São Paulo, realizado por Maria Cristina 

Cacciamali e Diego León Ríos Cortés. Cabe destacar que não foram consideradas a 

segurança do mercado de trabalho, em decorrência da relevância das variáveis 

macroeconômicas para determinar o nível de emprego, e a segurança nos ofícios, por não 

se aplicarem às cooperativas. Ao analisarem o resultado das pesquisas realizadas, os 

autores colocam que “os índices de necessidades básicas e de renda se situaram abaixo da 

média, enquanto que os índices de segurança de representação e no emprego localizaram-

se em níveis superiores, e os dois índices remanescentes segurança de emprego e segurança 

de desenvolvimento de competências se centraram ao redor da média”
558

. 

A importância da manutenção e do acompanhamento de pesquisas sobre o trabalho 

decente nas cooperativas reside na possibilidade de verificação das condições de trabalho 

proporcionadas por essas entidades, de forma a permitir uma avaliação lastreada em dados 

empíricos sobre a efetividade da organização dos trabalhadores informais por meio do 

cooperativismo. 
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4. Os trabalhadores informais e as associações 

A organização e a atuação coletivas dos trabalhadores informais pode ocorrer por 

meio de associações. Trata-se de “uma pessoa jurídica criada a partir da união de idéias e 

esforços de pessoas em torno de um propósito que não tenha finalidade lucrativa”
559

. 

 

4.1. Formas de organização 

As possibilidades de organização e atuação coletivas dos trabalhadores informais 

por meio de associações são abordadas em dois formatos: (i) as associações stricto sensu; e 

(ii) as organizações não governamentais. Inicialmente, são estudadas as naturezas das 

associações em análise: (i) endógena, para os casos em que a associação atua com foco no 

interesse dos seus membros; (ii) exógena, nas situações em que os trabalhos desenvolvidos 

ocorrem em favor de terceiros que não são integrantes do quadro social; e (iii) mista, com a 

junção de ambas. É importante pontuar que, em qualquer caso, parte-se do pressuposto da 

característica elementar das associações: é a reunião de pessoas com finalidade não 

lucrativa. 

 

4.1.1. Natureza: endógena, exógena e mista 

As associações de natureza endógena, ou de cunho associativo, são as entidades 

criadas para desenvolver atividades em favor de seus integrantes, ou seja, sua finalidade é 

atender os interesses de seus quadros sociais. Também são denominadas de associações de 

benefício mútuo
560

. Os principais exemplos de associações de trabalhadores informais 

nesse âmbito são as organizações não governamentais (ONGs) e as associações stricto 

sensu, que são objeto de análise a seguir. Nesse ponto, cumpre estabelecer que se considera 

associação como gênero, do qual são espécies diversas formas associativas que possuem 

como principal traço distintivo serem uma união de pessoas para a consecução de um fim 

não lucrativo. 

As associações de natureza exógena, ou de cunho social, são as entidades criadas 

para desenvolver atividades em favor de outros que não os integrantes da organização, ou 
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seja, sua finalidade está voltada para terceiros. Também são denominadas de associações 

de benefício público
561

. 

Finalmente, cabe destacar a existência de associações de natureza mista, cuja 

composição abrange indivíduos ou instituições representantes desses indivíduos, e terceiros, 

sendo que todos conjugam esforços para obter resultados em favor dos primeiros. Tendo em 

vista os trabalhadores informais, podemos mencionar o caso de determinadas ONGs. 

 

4.1.2. Associações stricto sensu 

As associações stricto sensu são as organizações de informais voltadas para 

promover e defender os interesses dos associados e que lidam diretamente com esses 

trabalhadores. Em diversos casos, a forma de atuação dessas associações coincide com a 

dos sindicatos ou das cooperativas. Diante da sua configuração, possuem natureza 

endógena. 

Quando há semelhança entre as associações stricto sensu e os sindicatos, a opção 

pela primeira é passível de ocorrer tanto consciente quanto inconscientemente. Se não se 

trata de uma escolha deliberada dos informais, a criação de uma associação pode se dar em 

decorrência da falta de conhecimento sobre a possibilidade de constituir um sindicato e da 

omissão do movimento sindical em manter laços com esses trabalhadores, por entender 

que seu papel é organizar e atuar em conjunto apenas com os formais. Se a opção é 

resultado de análise prévia acerca das possibilidades de organizações a serem constituídas, 

isso pode ocorrer em função dos seguintes elementos: (i) a ausência de uma contraparte 

patronal (no caso dos autônomos); (ii) opção por uma imagem não conflitiva, o que é visto 

como positivo em determinadas situações; e (iii) o procedimento administrativo de registro 

é mais simples
562

. 

Cabe destacar a possibilidade de constituição de associação em um momento 

prévio, com o objetivo de consolidar uma entidade, para uma posterior conversão em 

entidade sindical. Como exemplo, podemos citar o caso da Associação dos Ambulantes, 

Camelôs e Autônomos de São Paulo (ACESP)
563

. Essa associação entende que a opção 
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pela primeira forma foi uma etapa cujo esgotamento levará à criação de um sindicato. De 

acordo com o presidente da ACESP, “eu optei por abrir uma associação, porque associação 

é sem fins lucrativos e ela é de associar, de trazer para dentro, de agregar pessoas. Hoje, 

em 2011, nós estamos transformando a ACESP em sindicato, com documentação em 

Brasília, mas na época foi mais conveniente, por uma abrangência de trabalho, por uma 

interlocução com os poderes públicos, municipal, estadual e federal o título de associação. 

Era mais fácil você agregar valores dentro de uma associação do que em um sindicato, pela 

peleguice dos sindicatos existentes, a rejeição ao nome de sindicato era grande, já 

associação era muito mais conveniente”. Ainda, entende que “hoje nós temos experiências 

e expertise nesse tipo de trabalho, que a associação deixa de ser associação e passa a ser 

sindicato devido às leis e à credibilidade que ela tem hoje, de representatividade. Mas na 

fundação, a associação era o maior instrumento pra você poder fazer os mecanismos da 

época. Interlocução com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura, com as Subprefeituras, 

que eram as administrações regionais à época, os subprefeitos que eram os administradores 

regionais. Então a associação era o modelo da época. Hoje é sindicato”. 

No âmbito internacional, podemos mencionar a StreetNet International, entidade 

fundada em 2002, que é uma aliança de vendedores de rua, comerciantes e ambulantes, e 

possui 35 organizações filiadas de 29 países diferentes, em especial da África, Ásia e 

América Latina. Atuam na promoção de trocas de informações e ideias sobre questões 

centrais para esses trabalhadores, como estratégias de organização e de pressão política
564

. 

Ainda, há casos em que existe identidade de atuação entre as associações stricto 

sensu e as cooperativas. A escolha pela primeira forma decorre, em geral, da necessidade 
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que os informais possuem de consolidar previamente uma estrutura organizacional e os 

princípios cooperativistas entre os membros da associação. Nesse período, podem receber 

contribuições, técnicas e financeiras, de outras organizações. Dessa forma, a entidade 

adquire um caráter pré-cooperativo, na medida em que a organização interna e a 

distribuição da renda ocorrem conforme realizado por uma cooperativa. A partir do 

momento em que os associados estão seguros e convictos sobre as condições existentes 

para atuarem como cooperados, é realizada a transição organizacional. Como exemplo de 

associação stricto sensu que possui identidade de atuação com as cooperativas, podemos 

destacar o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), que é o 

maior movimento de catadores do mundo, responsável por organizar os trabalhadores de 

associações e cooperativas em âmbito nacional. Essa entidade também possui identidade 

de movimento social, tendo por objetivo a “auto-gestão e organização dos catadores 

através de bases orgânicas, em que a ‘participação de todos os (as) catadores que querem 

ajudar a construir a luta de seus direitos seja um direito internamento garantido, mas 

também um dever do catador com a Base Orgânica”
565

. Cabe pontuar que as Bases 

Orgânicas são as unidades organizativas mais próximas do cotidiano dos trabalhadores
566

. 

Contudo, é importante destacar que, segundo Sonia Maria Dias e Fábio Cidrin Gama 

Alves, há limitações em organizar os informais nesses termos, em especial quando há 

identidade de atuação com as cooperativas, dado que a função social da associação pode ser 

de difícil conjugação com a necessidade de gerenciamento empresarial da entidade, em 

especial nos casos em que seus integrantes não possuem o conhecimento para executá-lo
567

. 

Outro ponto que deve ser mencionado é a incompatibilidade entre o objeto da 

associação e da cooperativa estabelecidos pela legislação: enquanto o Código Civil prevê 

que as primeiras se constituem “pela união de pessoas que se organizem para fins não 

econômicos” (art. 53), a Lei n. 5.764/71 estabelece as pessoas que celebram o contrato de 

cooperativa se obrigam a contribuir com bens ou serviços “para o exercício de uma 

                                                 
565

MNCR – Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Princípios e objetivos. Disponível 

em: <http://www.mncr.org.br/box_1/principios-e-objetivos>. Acesso em: 01 jul. 2011; SAMSON, Melanie. 

Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, (MNCR), Brazil. In: SAMSON, Melanie (Ed.). 

Refusing to be cast aside: Waste pickers organising around the world. Cambridge: WIEGO, 2008. p. 40-42: 

“The MNCR is a social movement committed to orgasing and advancing the interests of catadores (…) It 

promotes collective – as opposed to individual – advancement and argues that catadores should work in a 

co-operative manner that does not create hierarchies and inequalities between them”. 
566

MNCR – Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável. Organização interna. Disponível em 

<http://www.mncr.org.br/box_1/estruturas-regionais>. Acesso em: 01 jul. 2011. 
567

DIAS, Sonia Maria; ALVES, Fábio Cidrin Gama. Informal recycling sector in solid waste management in 

Brazil. GTZ, p. 33, mar. 2008. 



211 

 

 

atividade econômica” (art. 3º). Em que pese a incongruência apontada, não se verificou na 

pesquisa realizada a existência de obstáculos ao exercício de atividades pelas associações 

stricto sensu que atuam de forma semelhante às cooperativas em relação a esse aspecto. 

 

4.1.3. Organizações não governamentais 

As organizações não governamentais são associações formadas por integrantes cujo 

objetivo é a promoção e defesa de interesses de relevo para a sociedade. Segundo Gustavo 

Justino de Oliveira, é “um novo tipo de organização, caracterizado por entidades focadas 

em questões de interesse público, capazes de formular projetos, monitorar sua execução e 

prestar contas de suas finanças”
568

. 

As ONGs podem possuir outras entidades filiadas, em geral organizações 

associativas (e normalmente são sindicatos, cooperativas ou associações stricto sensu), e 

operar local, nacional ou regionalmente. Há a possibilidade de articularem suas afiliadas de 

forma a realizarem ações internacionais e proporcionarem intercâmbios entre as distintas 

realidades vivenciadas pelos informais de diferentes países, o que lhes permite ampliar os 

horizontes na defesa dos interesses desses trabalhadores. 

Para que a ONG tenha legitimidade, transparência e seja diligente perante seus 

membros, Dan Gallin entende que é importante a existência de estruturas democráticas e 

de garantia de meios de participação dos associados, para possibilitar que esses se sintam 

sujeitos ativos na definição de rumos da entidade
569

. 

Segundo Celi Regina Jardim Pinto, uma característica particular das ONGs é que, 

independentemente do seu tamanho e da amplitude do tema tratado, são “organizações 

comprometidas com causas humanitárias que pretendem intervir para provocar mudanças 

nas condições de desigualdade e de exclusão”
570

. 

Outro elemento característico importante de ser mencionado sobre as ONGs é a sua 

natureza instável. Seja em razão dos temas que são objeto de ação da entidade, que podem 

oscilar no tocante à relevância política perante a opinião pública e afetar os debates 

existentes, seja em decorrência das formas de financiamento dos projetos que elabora, que 
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podem estar escassas em determinadas situações, as ONGs possuem dificuldades 

operacionais e de atuação. Além disso, é importante pontuar que “uma ONG só existe por 

intermédio de projetos que a sustentem, ela é pró-ativa, tem metas a cumprir, programas 

pré-estabelecidos e financiados”
571

. 

Como exemplo de ONG de natureza exógena, apontamos a GroundWork que, 

apesar de focar a questão da justiça ambiental, atua na promoção de encontros de catadores 

de material reciclável
572

. Ainda, para exemplificarmos uma ONG de natureza mista, 

mencionamos a Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO), 

que é uma associação com sede na Inglaterra, cujo principal objetivo é promover estudos e 

elaborar projetos para melhorar a condição de trabalho dos informais, com enfoque na 

questão de gênero
573

. Possui como membros individuais, normalmente acadêmicos que 

estudam a informalidade, e entidades que representam os trabalhadores informais. As 

ONGs de natureza endógena, ou seja, criadas pelos próprios informais, são raras, pois as 

características mencionadas dessas entidades, em especial a instabilidade, não facilitam a 

organização coletiva desses trabalhadores nesses termos. 

 

4.2. Funções 

As principais funções que as associações possuem e são abordadas nessa subseção 

são as seguintes: (i) representação; e (ii) ação associativa, que é a promoção de atividades 

voltadas para atingir as finalidades da entidade. É importante destacar que a intensidade e a 

extensão do desempenho de cada função pelas associações acima apontadas variam 

conforme a sua natureza e as estratégias adotadas. 

 

4.2.1. Representação 

A função de representação das associações permite que a entidade seja o 

instrumento de promoção e defesa dos interesses de seus membros, assim como o canal 

para verbalizar os pleitos e opiniões dos associados. Trata-se de representação voluntária, 

cujos termos são definidos no estatuto social da entidade, que é elaborado em assembleia 

geral dos integrantes da associação. Dessa forma, há a possibilidade de adesão ao conteúdo 
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estatutário tão logo seja aprovado pela assembleia ou no momento em que um indivíduo ou 

instituição decida ingressar em uma determinada associação. 

Há possibilidade de representação em negociações, em fóruns de debates nacionais 

e internacionais, no exercício de pressão política, em processos judiciais, dentre outros. 

Entretanto, nesse ponto cabe uma diferenciação. Ainda que o sindicato também tenha 

função de representação, como referido acima, não se trata da mesma situação. Conforme 

coloca Amauri Mascaro Nascimento, “a associação não é órgão sindical, não representa a 

categoria, mas, apenas, os associados, não têm legitimidade para validamente assinar 

acordos e convenções coletivas de trabalho – pois apenas os sindicatos é que têm essa 

faculdade -, não elegem nem designam representantes para a categoria, uma vez que não é 

sua função essa representação, mas apenas a dos associados, e, mesmo quanto a estes, 

excluídos os atos que são da atribuição da entidade sindical, podem colaborar com o 

Estado, mas não na qualidade de voz oficial da categoria, pois esta é do sindicato, e não 

tem poderes para impor contribuição sindical, porque somente o sindicato os tem”
574

. Cabe 

mencionar que a necessidade de constituição de associação previamente à criação de 

sindicato, prevista nos arts. 515 e 518 da CLT, foi revogada com a Constituição Federal de 

1988. 

 

4.2.2. Ação associativa 

A promoção de ações voltadas para satisfazer os fins da associação pode ser 

realizada de diversas maneiras. Diante da variedade de atividades que podem ser 

realizadas, listamos algumas sem a pretensão de apresentar um rol exaustivo e definitivo de 

ações associativas. 

As associações podem organizar mobilizações para reivindicar direitos em diversos 

espaços, de forma a pressionar as autoridades responsáveis por criar políticas e elaborar 

normas para que levem em consideração as demandas dos trabalhadores informais e as 

atendam. Além disso, essas mobilizações podem ser realizadas com objetivo de abrir 
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canais de negociação com as autoridades públicas, nas situações em que há resistência na 

construção de diálogo entre as partes. 

Ainda em relação às ações associativas que envolvem o Poder Público, há 

condições para a celebração de parcerias, com objetivo de melhorar e de criar condições de 

trabalho adequadas para os informais, além de, simultaneamente, desenvolver políticas e 

projetos no âmbito da administração pública. Como exemplo, destacamos os convênios 

existentes entre associações de catadores de material reciclável e a Prefeitura de Belo 

Horizonte (Minas Gerais)
575

. 

O oferecimento de serviços aos associados (no caso das endógenas ou mistas) e aos 

informais (no caso das exógenas), seja em relação ao trabalho realizado, seja no tocante a 

outros aspectos da vida, é de grande importância para esses trabalhadores, tendo em vista 

que normalmente não possuem acesso aos serviços públicos e não detêm verbas para obtê-

los da iniciativa privada. 

A promoção de campanhas para a disseminação de informações relevantes e para a 

conscientização a respeito de questões políticas relacionadas aos informais é de grande 

valia na medida em que podem vir a ser um fator que estimule a organização coletiva e 

permita que esses trabalhadores consigam usufruir de avanços obtidos.  

Há entidades de natureza exógena que atuam no auxílio da organização desses 

trabalhadores. Nesses casos, a associação desempenha o papel de promotora de 

oportunidades para que os informais possam entrar em contato entre si e tomem iniciativas 

com vistas a se organizarem coletivamente. Para exemplificar tal fato, pontuamos o 

primeiro encontro nacional de catadores de material reciclável realizado na África do Sul 

pela GroundWork. Ainda, pode ser transmitido conhecimento acerca das melhores 

maneiras para atingir o objetivo de organização
576

. As ações realizadas por essas 

associações, em geral, possuem dois eixos de atuação: um voltado aos informais, ao 

executarem atividades e auxiliarem diretamente esses trabalhadores; e outro direcionado ao 

Estado, na medida em que pressionam e colaboram no desenvolvimento de projetos para 

melhorar as condições dos informais. 

As ações promovidas pelas associações podem ser articuladas por meio de redes, 

que são maneiras de estruturação organizacional nas quais são reunidas entidades e 
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indivíduos, de forma democrática e participativa, com vistas a alcançar um objetivo 

comum. Nesses casos, é realizada articulação de diversos atores sociais em torno de 

temáticas comuns, capazes de aglutinar as demandas das associações e de estabelecer as 

identidades coletivas entre os participantes
577

. 

Há duas formas de concebê-las: (i) bidimensional, em que cada associação atua 

como ponto de transmissão para as demais entidades envolvidas; e (ii) tridimensional, em 

que funcionam como “pontos nodais, que acumulam e distribuem informações, acumulam 

poder, credenciam-se como representantes fazendo a ligação entre o Estado e a sociedade 

em geral”
578

. Existem as que atuam no âmbito nacional, para conjugar iniciativas locais e 

fortalecê-las, e no âmbito internacional, ao organizar entidades em países diversos e 

construir laços, intercâmbios e solidariedade entre elas. A título de exemplo, destacamos o 

caso da StreetNet International. 

Também existem os fóruns, em que organizações se reúnem ao redor de um tema e 

realizam encontros periódicos para debatê-lo e conceber formas de promovê-lo. Trata-se de 

uma ação que, se construída com a participação dos membros das associações, “podem ser 

ou vir a ser espaços de participação mais representativos da sociedade civil, tanto pelo 

número de pessoas que delas tomam parte, como pelos eventos e embates com o campo 

político que proporcionam”
579

. É importante destacar que a organização desses fóruns 

ocorre por meio das mencionadas redes. 

 

4.3. As possibilidades jurídicas para a criação de associações de trabalhadores 

informais no Brasil 

A presente subseção trata das possibilidades jurídicas para a criação de associações 

de trabalhadores informais no Brasil. Para tanto, são analisados os principais dispositivos 

legais brasileiros sobre o tema, que são a Constituição Federal e o Código Civil. 

Inicialmente, é relevante pontuar que não há uma legislação específica que trate das ONGs. 

O texto constitucional garante a plena liberdade de associação, proibindo as de 

caráter paramilitar (art. 5º, XVII) e vedando a realização de exigência a alguém para que se 
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associe ou se mantenha associado a uma determinada entidade (art. 5º, XX). Tais 

dispositivos são a expressão do sentido positivo e do sentido negativo da liberdade de 

associação, ou seja, respectivamente, a tutela da criação de organizações associativas e a 

previsão da não associação e de desligamento de entidade a qual alguém é filiado
580

. 

A Constituição Federal também assegura a não interferência estatal nas 

associações, na medida em que não demanda qualquer autorização do Poder Público para 

constituí-las (art. 5º, XVIII). Cabe mencionar que a obrigatoriedade de prestação de contas 

de valores recebidos da União pelas associações, previsto no art. 70, não configura 

interferência na vida da entidade
581

. 

Há previsão acerca da dissolução ou suspensão de atividades da associação, sendo 

que ambas podem ocorrer apenas por meio de decisão judicial, exigindo-se ainda, para o 

primeiro caso, a necessidade de trânsito em julgado (art. 5º, XIX). É importante também 

mencionar que as associações podem representar seus filiados judicial e 

extrajudicialmente, desde que seja expressamente autorizada para tanto (art. 5º, XXI), e 

impetrar mandado de segurança coletivo, desde que constituída há pelo menos um ano, em 

defesa dos interesses de seus associados (art. 5º, LXX, b). 

O Código Civil prevê que as associações são pessoas jurídicas de direito privado 

(art. 44, I), cuja existência legal tem início com a inscrição do ato constitutivo no Cartório 

de Registros de Pessoas Jurídicas (art. 45, caput), sendo que o procedimento a ser 

observado está disciplinado na Lei n. 6.015/73, em especial nos arts. 114 a 121. É 

importante mencionar que a constituição da associação, que é uma manifestação de 

vontade inter vivos, precede essa formalidade. 

A personalidade jurídica da associação, que lhe permite ser sujeito de direitos e 

deveres, é decorrência da inscrição do ato constitutivo. Cumpre mencionar que “com a 

personificação da associação, para os efeitos jurídicos, ela passará a ter aptidão para ser 

sujeito de direitos e obrigações e capacidade patrimonial, constituindo seu patrimônio, que 

não terá relação com o dos associados, adquirindo vida própria e autônoma, não se 

confundindo com os seus membros, por ser uma nova unidade orgânica”
582

. 

O ato constitutivo, que é um conjunto de cláusulas que vinculam os associados à 

associação, possui como requisitos mínimos o disposto no art. 54, que trata do conteúdo 
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necessário dos estatutos. E conforme estabelece o parágrafo único do art. 53, os direitos e 

obrigações decorrentes do ato de filiação existem apenas entre o associado e a associação e 

não entre os membros da entidade. 

No caso de associações estrangeiras, não existe disciplina legal extensa que regule 

sua atuação. O dispositivo utilizado como parâmetro é o art. 11 da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42). Portanto, as associações 

estrangeiras com fins de interesse coletivo observam o ordenamento jurídico de seu país de 

origem e podem praticar quaisquer atos no Brasil, desde que não haja necessidade de 

autorização prévia pelas autoridades públicas. 

Contudo, em caso de necessidade ou de optarem por ampliar a intensidade de sua 

atuação no país, há duas possibilidades: (i) criação de uma nova personalidade jurídica, 

que estará sujeita à legislação brasileira, e poderá manter a estrutura da matriz no exterior; 

(ii) manutenção da personalidade jurídica, ao estabelecer uma agência, estabelecimento ou 

filial no Brasil, sendo que para tanto é necessária autorização do Ministro da Justiça, 

conforme previsão do Decreto n. 3.441/00
583

. 

Finalmente, cabe mencionar que, em especial no caso das ONGs de natureza 

exógena, existem duas possibilidades de constituição de associações com fins específicos: 

as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP) e as entidades e 

organizações de assistência social. 

A OSCIP é regulada pela Lei n. 9.790/99. Trata-se de entidade que desempenha 

serviços sociais não exclusivos do Estado com incentivo e fiscalização do Poder Público. 

Dos objetivos sociais listados pelo art. 3º como obrigatórios no estatuto social de uma 

entidade para que seja classificada como OSCIP, entendemos que existem três 

possibilidades para as associações de trabalhadores informais (especialmente no caso de 

ONGs de natureza exógena): (i) promoção do desenvolvimento econômico e social e 

combate à pobreza (inciso VIII); (ii) experimentação, não lucrativa, de novos modelos 

socioprodutivos e de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito 
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(inciso IX); e (iii) promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar (inciso X). 

Para uma entidade ser qualificada como OSCIP, há necessidade de análise e 

deferimento dessa condição pelo Ministério da Justiça. A cooperação entre a entidade e o 

Poder Público é formalizada por meio de termo de parceria, em que se estabelecem as 

formas pelas quais o objetivo social da OSCIP será perseguido e as obrigações de cada parte. 

As entidades e organizações de assistência social estão previstas na Lei n. 8.742/93 

(Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS). Das três espécies previstas na legislação, a 

que mais se adequa às associações de trabalhadores informais é a estabelecida no § 3º do 

art. 3º: “são de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente 

e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente 

para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 

promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos 

públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social”. 

Importante mencionar que dentre os objetivos da assistência social elencados pelo art. 2º 

da LOAS, o que mais se aproxima de associações voltadas para a temática do trabalho 

informal é “a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção 

da incidência de riscos, especialmente: a promoção da integração ao mercado de trabalho” 

(art. 2º, I, e da LOAS).  

O cadastro das entidades deve ser realizado no Ministério de Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome, sendo regulamentado pela Lei n. 12.101/09 e pelo Decreto n. 

7.237/10. Por meio da certificação de uma associação como entidade de assistência social, 

é possível celebrar convênios com a União para a realização de projetos e obter isenções de 

contribuições sociais. 

 

5. Os trabalhadores informais, a ação conjunta e a transversalidade das organizações 

associativas 

A organização e a atuação coletivas dos trabalhadores informais por meio dos 

sindicatos, das cooperativas e das associações não ocorrem unicamente por iniciativa e 

ação dessas entidades isoladamente. Ambas também podem ser realizadas tanto pela 

atuação transversal de uma determinada organização, quanto pela promoção de ações em 

conjunto entre duas ou mais entidades associativas. A presente seção trata dessas duas 
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possibilidades, que são alternativas para viabilizar e tornar a organização e a atuação dos 

trabalhadores informais uma realidade, conforme a conjuntura existente em um 

determinado local. 

 

5.1. A ação conjunta das organizações associativas 

A ação conjunta das organizações associativas ocorre por meio da atuação de duas 

ou mais entidades com o objetivo de reivindicar direitos, promover uma campanha, 

executar uma política, realizar uma mobilização, dentre outras ações, em benefício de seus 

integrantes, que no presente estudo são os trabalhadores informais. 

O trabalho em conjunto das entidades pode ocorrer entre organizações da mesma 

espécie, como dois ou mais sindicatos, duas ou mais cooperativas e duas ou mais 

associações. Além disso, pode acontecer entre duas ou mais organizações de diferentes 

espécies, como sindicatos e associações, sindicatos e cooperativas, associações e 

cooperativas e sindicatos, cooperativas e associações. 

A ação conjunta entre organizações associativas da mesma espécie tem o objetivo 

de potencializar a atuação do conjunto das entidades de trabalhadores informais. Pode 

ocorrer tanto vertical como horizontalmente, ou seja, entre organizações de distintos graus 

de uma determinada estrutura, como um sindicato e uma federação, e entre entidades do 

mesmo grau que organizam diferentes grupos de trabalhadores, como um sindicato de 

comerciantes ambulantes e um sindicato de catadores de material reciclável. 

O ponto positivo da promoção de ações entre duas ou mais organizações da mesma 

espécie reside no fato de que, ainda que distintas, por possuírem a mesma natureza, a 

possibilidade da construção da atuação conjunta é facilitada na medida em que os 

dirigentes conhecem o funcionamento interno do movimento do qual fazem parte. Por 

outro lado, a existência de acentuadas divisões entre as distintas forças que compõem as 

organizações, assim como a baixa capacidade organizativa dos trabalhadores informais por 

sindicatos, cooperativas ou associações, podem ser razões que desestimulem a ação 

conjunta entre entidades da mesma espécie. 

A ação conjunta entre organizações de diferentes espécies tem por objetivo criar 

possibilidades para que entidades com êxito na mobilização dos informais tenham 

condições de melhorar sua atuação por meio do intercâmbio com outras organizações. 

Além disso, a opção por atuar nesses termos também pode advir da decisão de uma 
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determinada entidade que, ante a reduzida capacidade organizativa em face desses 

trabalhadores, estabeleça contatos para que a atuação conjunta lhe possibilite adquirir 

conhecimento sobre a organização, a realidade e as peculiaridades dos informais. 

Dan Gallin entende que a ação conjunta dos sindicatos com outras entidades, como 

as ONGs, para organizar os informais deve partir do princípio que o direito de organização 

dos trabalhadores é um direito humano. Além disso, o autor coloca que as mobilizações 

realizadas pelos trabalhadores, oriundas dessa conjugação de esforços, pretendem defender 

direitos humanos, que são os direitos trabalhistas, sendo essa tarefa possível de ser 

executada apenas se houver solidariedade e ação coletiva entre os interessados. Dessa 

forma, tendo em vista que a situação dos informais é mais precária que dos demais 

trabalhadores, a ação conjunta para organizá-los é de grande importância
584

. Elísio 

Estanque coloca em xeque a capacidade dos sindicatos organizarem isoladamente os 

trabalhadores informais ao afirmar que “embora as situações de precariedade remetam 

cada vez mais para problemas de contornos semelhantes à condição de hiperexploração do 

proletariado do século 19, é pouco provável que o movimento sindical (tal como o 

conhecemos, na América Latina ou na Europa) consiga, por sua própria iniciativa, adaptar-

se ao tempo presente e acompanhar as novas tendências de contestação”
585

.  

Ainda, é importante destacar que o fato das organizações de diferentes espécies 

serem de naturezas distintas faz com que as possibilidades de surgimento de obstáculos 

para a cooperação entre as entidades sejam consideráveis. Como exemplo, mencionamos 

as dúvidas colocadas pelos sindicatos quando existe a chance de realizar uma parceria para 

atuação em conjunto com ONGs a respeito de uma série de questões: a legitimidade da 

entidade, sua ligação com empresas ou governos, as formas de financiamento, a 

credibilidade que detém diante dos demais atores sociais envolvidos com o objeto da 

parceria, dentre outras. Ademais, diferenças de organização política (por exemplo, a 

existência de democracia interna ou manutenção de um determinado grupo dirigente à 

frente da entidade por um longo período) e cultural (como a forma predominante de 

ligação entre os membros da organização – solidariedade ou caridade) também podem ser 

motivos que criem problemas de relação entre as entidades
586

. Apesar das dificuldades 
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pontuadas, Dave Spooner entende que “em razão da posição econômica e legal dos 

trabalhadores interessados, sua vulnerabilidade peculiar, a natureza do local de trabalho (as 

ruas, o lar, a terra), dentre outros, a agenda de organização para os sindicatos 

frequentemente requer alianças com as ONGs e a adoção ou adaptação das táticas 

organizacionais das ONGs”
587

. 

Para que a aliança e a cooperação entre as organizações de diferentes espécies 

sejam viáveis, é importante que essas entidades tenham objetivos comuns e possuam 

métodos operacionais semelhantes, como os relacionados à legitimidade, transparência e 

gestão, de forma a estabelecer laços de confiança entre si. Dessa forma, é possível que a 

parceria seja consistente, os projetos contínuos e duradouros e os resultados beneficiem os 

maiores interessados, que são os trabalhadores informais
588

. 

Johnston Birchall afirma que há ações em conjunto, em especial entre sindicatos e 

cooperativas, que podem acontecer na forma de fonte, ou seja, envolver diversas partes da 

economia informal ao mesmo tempo, ou como cascata, ao atingir parcelas da economia 

informal em sequência. Na primeira possibilidade, as atuações em conjunto ocorrem por 

meio do oferecimento de serviços, como treinamento, capacitação, saúde e segurança no 

trabalho e ao enfocar determinado grupo de trabalhadores informais, como as mulheres. Na 

segunda possibilidade, ocorre ao promover agências de desenvolvimento com o objetivo de 

auxiliar certos grupos de trabalhadores ou localidades específicas em que há grande 

concentração de atividades da economia informal
589

. 

O autor ainda coloca que, independentemente dos avanços obtidos pela atuação 

conjunta das organizações associativas, não se deve deixar de responsabilizar o Estado por 

providenciar serviços que são de sua alçada, como as questões relacionadas à saúde e 

segurança no trabalho. Evidentemente, a ação conjunta das organizações associativas não 

deve deixar de procurar obter esses benefícios para seus membros. Contudo, os entes 

competentes por oferecê-los devem ser cobrados por suas omissões
590

. 
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Finalmente, cabe pontuar que as situações de ações em conjunto mencionadas se 

caracterizam como coletivos em rede. Para Ilse Scherer-Warren, referem-se “a conexões 

entre organizações empiricamente localizáveis. Como exemplo, temos as articulações entre 

ONGs de um mesmo eixo temático, como educação popular, direitos humanos, questões de 

gênero, e outras, compondo os fóruns setoriais ou intersetoriais da sociedade civil e outras 

articulações em defesa da cidadania. Esses coletivos podem vir a ser segmentos (nós) de uma 

rede mais ampla de movimentos sociais, que se caracteriza por ser uma rede de redes”
591

. 

 

5.2. A transversalidade das organizações associativas 

O conceito de transversalidade adotado advém da proposta realizada por Félix 

Guattari ao analisar a terapêutica institucional. Trata-se de uma noção que pretende se opor 

à verticalidade, tendo-a como estrutura piramidal, e à horizontalidade, onde há uma mesma 

situação vivenciada por um grupo de coisas ou pessoas. O elemento que baliza as 

mencionadas oposições é a comunicação em um determinado grupo. Para Félix Guattari, 

“a transversalidade é uma dimensão que pretende superar os dois impasses, o de uma pura 

verticalidade e o de uma simples horizontalidade; ela tende a se realizar quando uma 

comunicação máxima se efetua entre os diferentes níveis e sobretudo nos diferentes 

sentidos”
592

. 

Ao aplicar tal perspectiva nas organizações associativas de trabalhadores informais, 

é importante fazer algumas considerações. Inicialmente, cabe mencionar que a noção de 

transversalidade nesse caso pode ser empregada nas três entidades estudadas: sindicato, 

cooperativa ou associação. 

A transversalidade de uma organização associativa significa que essa, ainda que 

constituída sob uma forma principal, possui algumas características de atuação que são 

próprias de outras organizações. Uma determinada entidade se organiza internamente de 

maneira a conjugar diversas ações com o objetivo de atender às necessidades de seus 

integrantes. Trata-se de um meio de organizar os informais com o objetivo de extrair as 

características mais úteis de cada entidade para que esses trabalhadores consigam defender 

e promover seus interesses. Ademais, a adoção da transversalidade em uma entidade pode 
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fazer com que as dificuldades existentes na organização dos informais sejam mitigadas e 

os desafios, superados. 

A pretensão da transversalidade das organizações associativas é ir além das 

relações verticais existentes na estruturação interna das pirâmides de cada uma das 

entidades, assim como das relações horizontais, presentes nas alianças e na cooperação de 

ação promovidas entre distintas organizações. Ou seja, tem-se como objetivo estabelecer 

condições para que as entidades possam ter outras opções além da verticalidade (por 

exemplo, a relação entre sindicatos, federações, confederações e as centrais sindicais no 

movimento sindical ou entre cooperativas, federações, confederações e a OCB no 

movimento cooperativista) e da horizontalidade (como a ação conjunta entre organizações 

distintas). 

O objetivo da transversalidade no presente caso envolve a articulação, por uma 

mesma organização, de diferentes âmbitos de atuação, ao se conjugar a solidariedade com 

a cooperação, possibilitando que funções políticas, representativas e econômicas sejam 

desenvolvidas conforme as demandas de seus filiados. O mérito dessa forma de atuação 

reside no fato de que a organização não depende da relação com outra entidade - elemento 

que muitas vezes restringe a ampliação do âmbito de ação -, pois passa a concentrar e 

controlar internamente distintas características. Dessa forma, ao oferecer aos seus 

associados um leque de possibilidades mais extenso, criam-se mais condições para que as 

organizações atraiam trabalhadores informais para os seus quadros e atendam às suas 

necessidades, ao contribuir para protegê-los e permitir que aufiram rendas mais elevadas. 

A transversalidade de organizações associativas é a coexistência, em um mesmo 

espaço, das faces sindical, cooperativa e associativa. Ainda que existam diferenças entre os 

sindicatos e as associações, conforme apontado na subseção anterior, ambos possuem 

características e funções similares. Dessa forma, é importante destacar que a 

transversalidade se mostra de maneira mais relevante quando uma organização reúne 

elementos sindicais ou associativos com cooperativos, conforme se depreende dos dois 

exemplos apresentados a seguir. 

O primeiro é um caso de transversalidade muito emblemático. Trata-se da Self-

Employed Women Association, a SEWA, da Índia, fundada em 1972. É o maior sindicato 

do país, com mais um de um milhão de associadas. Seus principais objetivos são organizar 

as trabalhadoras para obterem pleno emprego, considerado como tal aquele que provê 

segurança no trabalho, de renda, alimentar e social, e promover a autoconfiança entre suas 
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associadas. Seus valores e princípios são a verdade, a não violência, a integração de todas 

as fés e povos e a promoção do emprego. Atualmente, possuem atuação em 12 estados na 

Índia. As filiadas, normalmente, são de um destes quatro grupos: (i) comerciantes 

ambulantes; (ii) trabalhadoras em domicílio; (iii) trabalhadoras manuais e de serviços; e 

(iv) produtoras
593

. 

Segundo a entidade, “SEWA é a confluência de três movimentos: sindical, 

cooperativo e de gênero. Nasceu do movimento sindical com a ideia de que, assim como os 

assalariados, os autônomos também têm direito a salários justos, condições de trabalho 

decente e leis trabalhistas protetivas. O movimento cooperativo é importante para 

desenvolver sistemas econômicos alternativos, em que as próprias trabalhadoras controlam 

os meios de produção. Nos anos 1970, o movimento feminista deu uma guinada radical 

com as mulheres participando ativamente nos movimentos sociais e requerendo condições 

de oportunidades em todas as esferas da vida”
594

. 

As associadas, além de serem filiadas ao sindicato, podem optar por fazer parte de 

outras organizações criadas pela SEWA, como cooperativas (cujo número ultrapassa 100) 

e associações. Cada uma dessas organizações possui seus próprios estatutos e estrutura. Na 

direção dessas entidades deve existir uma integrante eleita da SEWA, fato que é o elo entre 

as organizações. Ademais, essa é a forma pela qual os objetivos e valores da SEWA são 

mantidos. A criação e o ingresso em cooperativas são estimulados pelo sindicato, uma vez 

que a entidade entende que aumenta o poder de negociação das trabalhadoras, permite 

acesso ao crédito, treinamento e mercados, além de ajudá-las na obtenção de renda
 595

.  

É importante ainda pontuar que “depois da formação de uma cooperativa, o 

sindicato presta assistência às suas integrantes, desenvolvendo as suas capacidades 

financeiras e de gestão. Organizam aulas para essas mulheres em que, além de as 

                                                 
593

SEWA BHARAT. Annual report 2008-09, cit., p. 10. Em 2009, o número total de associadas era de 

1.256.941 (um milhão, duzentos e cinqüenta e seis mil e novecentos e quarenta e uma). Segundo a entidade, 

na Índia 93% dos trabalhadores encontram-se no setor informal; SEWA. Disponível em: 

<http://www.sewa.org/>. Acesso em: 20 out. 2010. 
594

SEWA BHARAT. Annual report 2008-09, cit., p. 6: “SEWA is a confluence of three movements – labour, 

cooperative and women. It was born out of the labour movement with the idea that like salaried employees, 

the self-employed, too, have a right to fair wages, decent working conditions and protective labour laws. A 

cooperative movement is important to develop alternative economic systems where the workers themselves 

would control their means of production. In the 1970s women’s movement took a radical turn with women 

participating actively in social movements and demanding capability of opportunity in all spheres of life”. 
595

CHEN, Martha Alter. Self-employed women: a profile of SEWA’s membership. Krishna Bhuvan: Sewa 

Academy, 2006. p. 95; DAVE, Janhavi; SHAH, Manali; PARIKH, Yamini. The Self-Employed Women’s 

Association and Co-operative in India. In: SAMSON, Melanie (Ed.). Refusing to be cast aside: Waste 

pickers organising around the world. Cambridge: WIEGO, 2008. p. 27. 



225 

 

 

ensinarem a ler e a escrever, elas aprendem a fazer cálculos e os objetivos das 

cooperativas, dentre outras temas. Essas atividades ajudam empoderar suas integrantes 

para gerirem as cooperativas com seus próprios recursos, em vez de dependerem de 

estranhos”
596

. O auxílio da SEWA na formação da cooperativa ajuda as trabalhadoras a 

superarem as dificuldades colocadas pelo Estado, ao mesmo tempo em que aumenta sua 

influência política
597

. 

Nota-se que a transversalidade realizada pela SEWA ocorre a partir da criação de 

outras organizações, conforme as necessidades apresentadas e identificadas de suas 

afiliadas, e do estabelecimento de mecanismos para que a proposta existente no momento 

de fundação não se esvaia. Verifica-se a existência da função política e representativa, 

exercidas pela face sindical, e da econômica, exercida pela cooperativa. 

O segundo exemplo é o da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material 

Reaproveitável de Belo Horizonte, a ASMARE. A entidade foi criada em 1990, por meio 

de mobilizações realizadas pelos catadores, pelos movimentos sociais e pela Pastoral da 

Rua da Arquidiocese da capital mineira. Em 2008, a entidade trabalhava com 286 

associados e ex-pessoas em situação de rua
598

. 

Há uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da 

Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), e a ASMARE, cujo objeto é recolher papel, 

papelão e material reaproveitável. O acordo prevê suporte de infraestrutura (com a cessão 

de galpões e a instalação de LEVs - Locais de Entrega Voluntária), financeiro (repasse por 

convênio) e de assessoria técnica (auxílio no planejamento e em questões atinentes à 

segurança pessoal e capacitação em diversos temas, como cooperativismo). 

A coleta do material, na parceria com a SLU, ocorre da seguinte forma: os cidadãos 

depositam o material nos LEVs; a SLU recolhe esse material e o entrega nos galpões da 

ASMARE; a partir desse momento, em que a responsabilidade é totalmente da associação, 

é feita triagem desse material, para que seja pesado, prensado e posteriormente 
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comercializado. Nesse caso, a remuneração dos associados que participam da triagem é 

feita conforme a produtividade de cada um
599

. 

É importante mencionar que ainda há a coleta realizada pela ASMARE. Uma forma 

é realizada por caminhões alugados pela associação e ocorre nos moldes da parceria com a 

SLU, sendo que o recolhimento do material e direcionamento aos galpões é 

operacionalizado por esses veículos. Quando realizado diretamente por membros da 

ASMARE, ocorre por meio de incursões na cidade. O recolhimento individual 

normalmente é feito pelos catadores que possuem carrinhos de tração humana, sendo que a 

triagem é realizada em boxes individuais por catadores. A remuneração dos catadores é 

realizada de acordo com o valor de mercado no dia da coleta. Em ambos os casos, a 

comercialização é feita para a indústria, de forma direta ou indireta
600

. 

 Em 2007, dos 5.678.378 kg de material coletado, 3.017.242 kg foram feitos por 

membros da ASMARE, 2.030.626 kg pelos caminhões e 624.651 kg pela parceria com a 

SLU. A associação, além da coleta, separação, prensagem e comercialização dos materiais, 

possui uma oficina de artesanato e reaproveitamento, espaços de comercialização dos 

produtos produzidos, de shows e de palestras (Reciclo Espaço Cultural) e uma oficina que 

produz material a partir de resíduos da construção civil (Ecobloco)
601

. 

Dessa forma, percebe-se que a articulação entre o caráter político e representativo 

da associação, com as pressões e negociações junto à Prefeitura, seja no estabelecimento 

dos catadores como parceiros prioritários na coleta seletiva de Belo Horizonte, seja no 

trabalho desenvolvido com a SLU, e o caráter econômico, ao construir uma estrutura que 

permite ao trabalhador comercializar os frutos de seus esforços de forma mais favorável, 

demonstra a transversalidade da associação. 

Finalmente, cabe destacar que apesar dos exemplos mencionados, inexiste previsão 

legislativa que estabeleça a possibilidade de organização dos informais com vistas a 

atender à transversalidade das entidades associativas. A falta de adequação do 

ordenamento jurídico em face da organização e atuação coletivas dos trabalhadores 

informais, tanto pela criação de obstáculos, como pela omissão diante de novas espécies, 

faz com que a advertência realizada por Orlando Gomes seja pertinente diante do estudo 
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feito: “o direito conserva-se ausente para milhões de seres, enquanto abarrota de preceitos 

que interessam raras vezes, a meia dúzias de afortunados. Os exemplos pululam. Todos os 

autênticos juristas os conhecem. É a vida que foge dos códigos”
602

. 
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CONCLUSÕES 

 

Os trabalhadores informais, apesar do recente aumento da formalização no Brasil, 

constituem parcela expressiva da classe trabalhadora no país, dado que compõem quase a 

metade do mercado de trabalho. Uma das principais características desse grupo é a 

ausência de um sistema de proteção social que lhes proporcione garantias mínimas, como 

direitos trabalhistas e previdência social. Tal fato colide com os princípios do Direito do 

Trabalho, em especial o tutelar (composto pela norma mais favorável, pelo in dubio pro 

operario e pela condição mais benéfica), com o arcabouço jurídico-trabalhista que tem por 

objetivo proteger o trabalhador, com os objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil (previstos no art. 3º da Constituição Federal) e com os princípios constitucionais 

gerais da ordem econômica (em especial a valorização do trabalho humano). 

A reversão do quadro mencionado demanda uma série de ações por parte de 

diversos atores sociais: o Poder Executivo, na elaboração de políticas públicas que 

viabilizem a inserção dos informais na economia formal, bem como o desenvolvimento da 

oferta de capacitação profissional; o Poder Legislativo, na criação de normas protetivas aos 

informais, como as que estendam a aplicação dos direitos sociais a todos os cidadãos; os 

empregadores, no cumprimento devido da legislação trabalhista, como a formalização dos 

contratos de trabalho dos empregados sem carteira assinada; e dos próprios trabalhadores, 

na formulação de propostas para melhorar sua situação socioeconômica, como a 

apresentação de projetos que contemplem as suas necessidades aos Poderes Públicos. 

Caso realizada de forma coletiva, a atuação dos informais, no sentido de promover 

ações que tenham por objetivo incluí-los socialmente de maneira mais adequada, detém 

grandes possibilidades de êxito. Historicamente, a organização coletiva foi a forma pela 

qual os trabalhadores obtiveram o reconhecimento de direitos, conseguiram melhorar sua 

condição socioeconômica e que, inclusive, proporcionou o surgimento do Direito do 

Trabalho. Tendo em vista que, além da elaboração de propostas, há necessidade de 

negociações em face das contrapartes sociais para a implementação de projetos que 

beneficiem os informais, sendo possível que exista a realização de embate de ideias perante 

a opinião pública, não existem razões para supor que a organização e atuação coletivas não 

seja uma opção de grande relevância para esses trabalhadores. Mesmo que as mudanças 

não sejam diretamente deflagradas pelos informais, é importante que esses trabalhadores 
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estejam organizados para que não sejam sujeitos passivos do processo e tenham condições 

de influir positivamente conforme as necessidades que possuem. 

As possibilidades de organização são de natureza complexa em razão das 

características peculiares dos trabalhadores informais. Envolvem não apenas formas 

individualizadas (como os sindicatos, as cooperativas e as associações), mas também a 

ação conjunta de entidades e a atuação transversal. O reconhecimento jurídico da 

organização é muito importante, na medida em que a liberdade de constituição dessas 

entidades é exercida de fato quando há previsão legal que proteja seus membros, que 

preveja garantias para seus integrantes (contra retaliações do Estado ou dos empregadores), 

que disponha sobre os requisitos de participação em espaços de negociação e que vede a 

interferência de entes externos nas atividades por elas desempenhadas. Contudo, as 

limitações existentes no Brasil para que os informais estejam aptos a criar a organização 

que melhor atenda às suas necessidades são grandes. 

No caso da legislação sindical, a manutenção dos principais elementos do modelo 

corporativista, a unicidade sindical e a contribuição sindical compulsória, são fatores que 

inibem o surgimento de entidades sindicais. Mesmo com a criação de sindicatos à margem 

do reconhecimento legal (como é o caso do SINTEIN), seus dirigentes não possuem 

nenhuma garantia, assim como o sindicato não detém nenhuma prerrogativa para realizar 

negociações com as contrapartes sociais. O modelo sindical brasileiro, tão criticado por 

constranger a liberdade sindical dos trabalhadores formais, cumpre o mesmo papel em face 

dos informais. 

No tocante à legislação cooperativista, o fato de ter sido idealizada para o 

desenvolvimento da agricultura no país, levou a que nem todas as vertentes do 

cooperativismo fossem contempladas pelo instrumento legal. Ademais, a exigência de um 

número de integrantes relativamente elevado para a constituição de uma cooperativa e a 

imposição legal da concentração do órgão de cúpula em uma única entidade são razões que 

levam a que um considerável número de entidades não seja registrado, assim como à 

manutenção de um único grupo responsável pela representação oficial do cooperativismo. 

Finalmente, é importante pontuar que as especificidades de determinadas vertentes do 

cooperativismo, como a economia solidária, que teve maior repercussão no país após a 

promulgação da Lei n. 5.764/71, não foram previstas no ordenamento jurídico. 

Em relação à legislação associativista, verificamos que não existem grandes 

obstáculos para a constituição de uma entidade dessa natureza. A reduzida extensão do 
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arcabouço normativo que trata da matéria e o fato de, dentre as três organizações 

analisadas, ser a associação aquela que apresenta menor quantidade de limitações, acaba 

por fazer com que parte dos que se situam à margem das outras legislações optem por criar 

uma associação. Contudo, isso pode ter consequências negativas. 

No caso das associações criadas em decorrência das dificuldades existentes em 

fundar sindicatos de trabalhadores informais, os dirigentes dessas entidades não possuem 

garantia de emprego, o que os torna vulneráveis a quaisquer retaliações que as suas 

contrapartes sociais possam vir a realizar. Ainda, tendo em vista que não é obrigatória a 

participação das associações em negociações coletivas, a função negocial que a entidade 

deseje promover pode restar prejudicada. Por fim, cabe mencionar que, mesmo não 

havendo impedimentos para que a associação estabeleça como finalidade a defesa e 

promoção dos interesses e direitos dos trabalhadores, a necessidade de abrir mão do 

sindicato em face de outra hipótese legal pode ser um fator de desagregação ou 

desestímulo, caso a mobilização dos informais tenha ocorrido em torno da figura sindical. 

No tocante às associações constituídas em função dos entraves para se estabelecer 

cooperativas de trabalhadores informais, determinados direitos não poderão ser exercidos 

por seus membros, como os decorrentes das sociedades simples e a cotização societária. 

Esse elemento pode fazer com que o principal objetivo desses trabalhadores ao criar uma 

cooperativa, que é o desenvolvimento econômico de seus integrantes, tenha a 

operacionalização dificultada.  

Dessa forma, verifica-se que em determinados casos as associações acabam sendo a 

válvula de escape em face dos problemas existentes para a criação de sindicatos e 

cooperativas. Se há aspectos positivos nisso, como a chance desses trabalhadores terem 

condições de reunir esforços em torno de uma organização associativa, não devemos 

deixar de mencionar os elementos negativos, como a falta de viabilidade em usufruir de 

todas as possibilidades que os sindicatos e as cooperativas oferecem. 

A transversalidade das entidades associativas apresenta uma perspectiva 

interessante na medida em que é uma opção que transcende a organização dos 

trabalhadores informais por uma única forma e permite o aproveitamento das 

características mais interessantes de cada uma das espécies analisadas. A potencialização 

das faces sindical, cooperativa e associativa em uma única entidade pode permitir que as 

peculiaridades existentes na organização e atuação coletivas dos trabalhadores informais 

sejam contempladas satisfatoriamente. 
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É relevante ainda destacar que a identificação dos problemas para a criação de 

sindicatos e cooperativas nos fornece os subsídios para compreender como a 

transversalidade dessas entidades se coloca como um desafio de maiores proporções. Se a 

constituição de uma única entidade sindical ou cooperativa já apresenta os obstáculos 

mencionados, podemos afirmar que o aumento da complexidade das funções 

desempenhadas por essas organizações possui menor respaldo legal, dado que não há 

previsão em nenhum instrumento normativo que disponha sobre garantias ou facilidades de 

atuação nessas condições. 

Pode-se afirmar que ao longo da dissertação foram dados exemplos de entidades 

que se constituíram nas situações citadas como de difícil consecução, o que serviria para 

relativizar a argumentação apresentada acerca dos entraves legislativos apontados. Nesse 

sentido, cumpre realizar algumas observações. 

Inicialmente, cabe pontuar que tanto a legislação sindical como a cooperativista 

foram concebidas em épocas em que os informais não tinham sido identificados como 

componentes do mercado de trabalho no Brasil. Ainda, importa destacar que foram 

elaboradas em períodos ditatoriais e sem nenhuma participação popular. A primeira no 

Estado Novo varguista e a segunda no auge da ditadura militar. Portanto, pode-se afirmar 

que importantes demandas dos trabalhadores deixaram de ser contempladas por esses 

textos normativos em face da inexistência de canais de diálogo com o Poder Público nessas 

épocas. 

Mesmo diante do cenário legislativo desfavorável e de, em muitas vezes, condições 

políticas adversas, é inegável que ocorreram movimentos, tanto no sindicalismo como no 

cooperativismo, que conseguiram organizar um contingente considerável de trabalhadores. 

Como exemplo, podemos mencionar o ressurgimento do movimento sindical brasileiro 

com as greves no fim da década de 1970, que recolocou os trabalhadores no mapa político 

do país, e a articulação realizada pelos catadores de material reciclável, que resultou na 

criação de uma entidade de âmbito nacional que organiza esses trabalhadores, o 

Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável (MNCR), que congrega uma 

série de cooperativas como filiadas. 

Contudo, não se pode deixar de mencionar que diversas organizações associativas 

de trabalhadores informais, se não deixam de ser criadas em decorrência dos problemas 

apontados anteriormente, acabam por ter de adotar forma diversa da pretendida. A 

presença de um ambiente legal que hostiliza tentativas de organização que não se 
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conformem dentro dos rígidos e antidemocráticos limites celetistas ou que não contempla 

as demandas de uma perspectiva alternativa de cooperativismo é um elemento que não 

apenas inibe o surgimento de sindicatos e cooperativas, mas também despreza uma das 

principais contribuições que o reconhecimento jurídico dessas organizações pode 

proporcionar: a garantia legal que permita uma atuação livre e desimpedida de entraves em 

defesa dos interesses e direitos dos trabalhadores informais. 

Da mesma forma que reconhecemos a importância dos exemplos de superação das 

barreiras colocadas pela legislação existente, entendemos que a organização dos 

trabalhadores não deve ter no ordenamento jurídico um fator desfavorável para a 

consecução dessa tarefa. Ou que os trabalhadores não possam optar pelo modelo que lhes 

parecer mais adequado. Os desafios e as dificuldades na organização dos trabalhadores 

informais são diversos, como foi mencionado. Nesse sentido, a legislação, ao invés de ser 

mais um obstáculo, pode facilitar e estimular a constituição dessas organizações 

associativas. 

Portanto, compreendemos que a legislação brasileira, no tocante à organização de 

trabalhadores por meio de sindicatos e de cooperativas, precisa ser reformada para que as 

necessidades dos informais sejam contempladas. É relevante que haja, por parte das 

entidades já constituídas, a inclusão dessa pauta em suas reivindicações, de forma a 

permitir que sua atuação seja facilitada no futuro e para garantir que novas organizações 

que surjam não tenham de vivenciar as mesmas dificuldades experimentadas pelas 

atualmente existentes. A partir da elaboração de propostas pelos informais será possível 

que esses trabalhadores pleiteiem junto aos demais atores sociais, em especial aos Poderes 

Executivo e Legislativo, alterações no ordenamento jurídico que lhes sejam positivas e 

atendam às suas demandas. Ademais, trata-se de uma forma dos informais acumularem 

conhecimento sobre questões que lhes sejam relevantes, habilitando-os a serem sujeitos 

ativos nos processos de mudanças legislativas que lhes interessem, tanto em relação a 

políticas públicas que tratem de suas condições socioeconômicas como no tocante à 

revisão dos instrumentos normativos mencionados ao longo desse trabalho.  
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APÊNDICE I 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1) Quem a entidade entende que são os trabalhadores informais? 

2) De que forma a entidade organiza os trabalhadores informais? Por quê? 

3) A entidade é formalizada? Encontrou dificuldade para realizar o registro nos órgãos 

competentes? 

4) Quais são os pontos positivos em organizar os trabalhadores informais dessa 

forma? 

5) Quais são as dificuldades e os principais desafios em organizar os trabalhadores 

informais? 

6) De que forma a entidade consegue obter benefícios para os trabalhadores 

informais? 

7) Quais as principais funções da entidade? E os principais objetivos? 

8) Qual a relação da entidade com outras entidades que organizam os trabalhadores 

informais? Se houver relação, de que forma ela auxilia na organização dos 

trabalhadores informais? 

9) Qual é a relação da entidade com as contrapartes sociais (autoridades públicas, 

empregadores, etc.)? 

10)  Quais são as fontes de financiamento da entidade? 

11) De que forma é possível um trabalhador ingressar na entidade? 

12) Quais são as principais características que fazem os trabalhadores se identificarem 

um nos outros e que promove o ingresso na entidade? 
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APÊNDICE II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa A organização 

e atuação coletivas dos trabalhadores informais: sindicatos, cooperativas e 

associações. No caso concorde em participar, favor assinar ao final do documento. Sua 

participação não é obrigatória, e, a qualquer momento, você poderá desistir e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou 

com a instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo, com o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, por meio dos quais poderá entrar em contato para dirimir quaisquer dúvidas 

acerca do referido projeto e de sua participação. 

 

NOME DA PESQUISA: A organização e atuação coletivas dos trabalhadores 

informais: sindicatos, cooperativas e associações 

INSTITUIÇÃO: Universidade de São Paulo 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Renan Bernardi Kalil 

PATROCINADOR: não há. 

OBJETIVOS: Esta pesquisa visa analisar as formas possíveis de organização e atuação 

coletivas dos trabalhadores informais, além da adequação da formatação jurídica dessas 

entidades em face desses trabalhadores. Convidamos você a participar de uma entrevista 

semiestruturada sobre esse tema. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO: Se você concordar com sua inclusão nesta pesquisa, 

solicitaremos que você participe de uma entrevista semiestruturada sobre o(s) 

organização(ões) associativa (s) em que você atua.  

 

Assinatura do Pesquisador Responsável pela coleta: ______________________ 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

Eu..........................................................., RG ou CPF 

..................................................................., declaro que li as informações contidas nesse 

documento e que fui devidamente informado(a) pelo pesquisador(a) 

........................................................................................ dos procedimentos que serão 

utilizados, concordando em participar da pesquisa. Foi-me garantido que posso retirar o 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade. Declaro 

ainda que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento. 

 

LOCAL E DATA: 

NOME E ASSINATURA DO INFORMANTE: 

 

__________________________________  _______________________________ 


